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22 Παύλου Καρο.λίδοu: Βυζάντιον- 'Αρμενία- 'Ιβ , (Γ , ηρια εωργια). 

Ό Φρα δζ- ' -~α ' ν ης επανη ~.vεν εις Κωνσrαντινούπο/ ιν ' - δ ' 
καί τινος μεγιστάνα - β ) ... " _ , ' μεrα της συvο ειας αύτοϋ 

β - , , ,ςτης ασι,ικηςαυληςτοφ{}ινόπωροντό'i1452κ, 'ξ'{h -
ασιλει τα κατ α την άποσrοJ ην αύτσU eo β . ' " ·~ αι ε ε ικε τφ 

αύτοϋ Επl τοίς γενομένοις έξ,'δ δ : α~~Λευς εκφρασας ηΊν εύαρέσκειαν 
ε ωκε ιαταγμα ηtαι χρ 'β ) ) , 'λ 

συνωμολογημένον συνοικέσιον οίί ε" ν - "' ~σο ου • .. ον, αγγε ],ον τΟ 
... ' τφ ανω μεrωπω Εftηκε , -

σταυρου μεra κιναβάοεως δι'δω δ' - "Ιβ ' , , τρια σημεια 
" , - ' ν ε τω ηρι πρεσ0ει ' , 'β )λ • ο τι το προσεχΕς Εαρ Εμε} ~ε ' , Ψ • , ΙJ το χρυσο ου • ον ειπεν 

, ; \, \, να πεμ n τ ρ ι η ρ ε (ς, ίνα παραλάβ > ' 
και δεσποιναν Κωντανrινουπ ') 'Ai 1, , , , η την «σuνευνον 

0 .εως». • • ανη τριηρω " ' " ' " τfjς νύμφης η ε'ίδησι- τfjς ω , , _ , ν αφικετο εις τον οικον 
Κωνσταντίνου. ~ ι.ωσεως και του ηρω·ίκοϋ itανάτου rοϋ βασιλέως 

ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ 

ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΝ ΤΩr ΒΥΖΑΝτΙΝΩr ΚΡΑΤΕΙ 

ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗ ΕΝ ΤΗ1 ΕΤΑΙΡΕΙΑΙ ΒΥΖΑΝτΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ' 

ΠρΟ ε'ίκοσι καl πλέον Ετών ό Σπυρίδων Λάμπρος 21 καίπερ άναγνωρί
ζων nΊv &ξίαν τών είδικών μελετημάτων τοϋ Βέη 1 τοίi Βελλέλη καl τοίi Σπ. 
Παπαγεωργίου 3, έτόνιζε την Ελλειψιν &μα καl τi]ν άνάγκην μελέτης περl τών 
~Ιουδαίων Εν τfi Βυζαντινfi Αύτοκρατσρίq:. "Έκτοτε τΟ κενΟν Επληρώ{}η έν 
πολλοίς ύπΟ του Εν Βιέννη σοφοϋ έβρα'ίστοϋ καl βυζαντινολόγου ΣαμουiJλ 
Κράους, Οστις διηρεύνησεν Επιμελώς τσUς ΒυζαντιναUς ίστορικο.Uς καl δυ·νατΟν 
είπείν εξήντλησε τας ~Εβρα'ίκιΧς πηγάς 4• Ούχ ήττον ύπολείπονται ανεξερεύνη
τοι ·Ελληνικαί τινες πηγαί, καΙ δη oL βίοι τώv ά)ιίων καl αί έν •Ελλάδι 
"Εβρα'ίκαl έπιγραφαί, ών &κριβώς ό Λάμπρος συνίστα την μελέτην καl τfιν 
συλλογ1lν, fτι δΕ καl ή οLκονομικfι καl φορολογικfι Cίποψις τοϋ ζητήματος. 
Είς ταύτην άφιέρωσα, μεταβας πρΟς τοϋτο εlδικώς είς Βιέννη ν s, πολλ&ς 
έβδομάδας. Σήμερον δ' δμως δΕν πρόκειται ν~ άνακοινώσω τα πορίσματα εlς 
α έπί τοίi είδικοίi [τούτου ftέματος κατέληξα και ατινα {}(t περιληψ&ώσι 
προσεχiiiς εlς τον έπl τίj έβδομηΚονταετηρίδι τοϋ Καρόλου Diehl προετοι
μαζόμενον έορταστικΟν τόμον1 άλλ' &πλώς να όμιλήσω ένώπιον εύρυτέρου 
&:κροατηρίου περi τfjς καταστάσεως Εν γένει τών ~Εβραίων έν. Βυζαντίφ. 

Ι 

Το πρό'iτον ζήτημα ·σπερ, τρόπον τι να αfιτομάτοις, &νακύπτει είναι: 
πόGοι Ύjσαν oL Εν τψ Βυζαντινίρ κράτει "Εβραίοι καl είς ποίας 
πόλεις ήσαν Εγκατεστημένοι. 

'Επl τοϋ προκειμένου Εχομεν βοη-&Ον πολυτιμότατ.ον τΟν έκ Τουδέλας 

1 'Εν τίj αΗΙ-ούση τοiί Παρνασσου τfι 8 'Ιανουαρίου 1929. 
2 Κατό. τΟ έν Κοπενάγη συνέδριον τ&ν 'Ανατολιστών (1908): βλ. Λόγοι καl ΆΥαμνή

σεις έκ τοiί Βορρa (Άθ. 1909) σελ. 147-153. 
3 Αί έν λόγφ μελέται καi άλλαι μεταγενέστεραι άναφέρονται κατωτέρω έπ' άφορμij 

των πόλεων η νήσων εiς aς άνάγονταιι κα&' δσον ουδεμία α\ιτών είναι γενικll-
4 Βλ. Studien zur byzantinisch- jίίdischen Geschichte (Λειψία 1914). Βλ. τοϋ αύτοϋ 

ποικίλα ό:ρftρα έν τl) Byzantinische Zeitschrift, τΟ Ο:ρθρον B:γzance έν τίJ ]e\vish Ency
clopedia, τΟ δίτομον έργον Griechische und lateinische L,ehn_wδrter im Talm.ud, 
Midrash und Targum (Βερ. 1898- 9) καl έν Ε' τόμφ τών l\1pnumenta Ta1mudica 

(Βιέννη1 1914) τΟ Griechen und Rδmer. 
~ "Q;τov καΙ. ό Κράους κάi. η ιiρίστη βιβλιο-&ήκη τfις Έβρα"ίκfις θεολογικής Σχολης. 
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Βενιαμίν. '"Ο " } ' ·r Ε\' .ογφ σπανΟς ραββίνος έπιχει ' 'I ~ , , , 
προ σι τΟν κόσμον όδοιπορίαv έπεβιβάσflη έν c"y:η~ας μ~y~ .ην ,ανα τον τοrε 
Εφεοε δια Κε ; , , Κ ρουντι επι πλοιου, Οπερ τΟν 
δ '" ... " ρκυρας εις ων οριν'θιακΟv κόλπον. Έκ Ναυπάκτου ετέβ 
ια ξηρ~ς εις τfιν Κωνσταντινούπολιν, έκείθε\• δ' έπιβιi 'λ λ JL ~ 

παραπλεuσας τι:Χς άνατολικιiς CΕJ/ηνικιiς , ") ς πα ιν ποιου και 
Υjσαν καi τα τότε δρια τοϋ κρ~~ους" τω":1~;υ1ς} ~ατε .ηξε~ είς -:υρί~v, δ που 

) • ' Β r .. "η ν ω ν ο πως ορiJως ου' 
κα ~.ει τους uζανrινοVς τοϋ ΙΒ' αtώνοc. ' τος 

Ί'' • ' ''{ -
βώς "ο _απο ., δροίί~τος ~έχρι Κωνσταντινουπόλεως δρομολόγιον εtναι άκρι-

εκεινο, οπερ ειχεv ακολου\Jήσει ό Λουϊτποάνδ δ' ~-
πρότερον J, έξ οiϊ καl δυνάμεftα νά συμπεράνω~ ~ς ~υο ~αιωνας σχεδΟν 

' ' ' ~ μεν οτι επροκειτο περl τη· 
κατα τους χρονους εκείνους σuνήftους δδοϋ "ΑJλ~ ~ • e ~ , ς 
, "~ ~ δ'δ ~ , · " εν ω ο επισκοπο,.. Κρεμό 
ι ης ο ~ιγας: ι ει ειδησεις περl τών χωρών δ • ..- δ / '::> -

να άναγράφη δυσαρέστους τινUς δ , , ι ων , ιερχεται, περιοριζόμενος 
, ~ • ια την συyκοινωνιαι• καl τΟν κλήρο λ 

ροφοριας ', ο εκ Ί'ουδέλας ραββίνος οi'!δεν μ' ' 'δ • ν π η-
μά λ' ~ _(I_ ' εν περι ο οιπορικων δεινοπαftη 

των εγει, απαρωμεί δε λεπτομερώς δσους eΕβ , , -
πόλεις δι. ών διfjλftε και είς τ ας νήσους "' ' ) ραιους συνηντησεν είς τάς 

Τ' eo δ ας παρεπ .ευσε. 

τι ε πλ~ ω ο,ιπ?ρικό~ το,υ μεταφρασί1εν εLς πολλάς yλώσσαςs {}d διεψώ-
ζ ηρ ς το ζητημα, αν δεν προσεκόπτομεν έπl τω"ν ε'ξη' δ λ • 

1) ο , ')' - , ς υσκο ιων· 
υκ ο .ιyαι των αναφερ ' 'λ , · 

'Εβρα'ίκijς δρftογραφίας καl τfjς ::~:νκ=~α:;;~ε::;ω:υρίως τfj~ συλλαβιΚής 
λως ταυτίζονται πρi,.- γνωστ' 'Ελi , , , χειρογραφων, δυσκό-

~ ας ~,ηνικας ονομασιας 4 

2) Ό Ί'ουδέλας δίδει πάντοτε άριiJμούς, 'λλ; , 
' α α, παρεκτος τοϋ δτι είς 

ι Τοίί&' δπερ, αν δf:ν άπατώμε&α δf:ν είχεν ύπΟ ά~ λ _(1, 
2 Λ " , , , ' " ου παρατηρηυη' 

·Χ· οτι οχουu.ενος επί τε Ovou κα' " , λ · 
) . , · ι ιπποu ετα αιπωρή·q_,_ • , 49 • , 

π .ανωμενος, νηστεύων, διψών στενάζων δ , . ) ~'"Ι επι ημερας «περι-
β ί , ' , ακρuων, μοιρο cογων" διό: ' β- • , 
ασι .ευουσης εlς Ναύπακτον, δτι ό έπίσκοπος Λευκάδο ,1 τ , , ~ να ~ετα ll ,απο τfις 

γυρος κτλ. Βλ. τΟ κεφ ';:;'Δ' κεξ - Π β , ς ,η 0 ευ\ουχος αμα και φιλάρ. 
'Ε/λ , • . ...., . της ρεσ ειας πρΟς Νικηφόρον φ - ( . 

' ηνικη μετάφρασις, έργον του τότε μόλις είκοσαειο~~ , , ωκαν Legatιo), ής 
ν ο υ Ρ ω μ υ; ν ο υ, άποτελεί παρά τ α τώv υ., ~ειμνηστου κα-6ηγητοϋ '!ωά ν· 
πελίου ('Αθ.1857), βλ. ίδία σελ. 5~5η~'>: Β/ Β~ζαντινω;• 1\~ελετών τού Σ π. Ζαμ· 
μα τος του Δrιυρεvτίου Βρο;.ίνη του- κε., .. cι :· και σελ. ιδ του βιβλιογραφικού σημειώ-

• προταχuεντο,.. τοίί όιΙ•ιφα - Δ , 
ρου (Κέοκυρα 1895) 'Ο z 'I , ' "' r νους εσποτατου τfις Ήπεί-

u " ' c.ιαμπε •LΟς μονον συγκεκαλυμμένωc: άναγν 'ζ ' • 
Γαλλιστi ύπΟ τού Β a r a t i e r (Πα 1734) , 'Α . , ' ' ωρι ει την οφειλήν. 

Βερολ. - Λονδίνον), Γερμανιστi ύπό τ<'Ον ~·r ίi η h' γγ~.ιστι υπο τού Α s h e r (1840. 1 
1903- 4). 'Η 'Αγγλικη καt Γε αν , , u t και Α d 1 e r (2 τόμ. Φραγκφούρτη 
νου. 'Ο καδηγητ-ι1ς ΛάζαροςρμΒ.ει;;l 'μ)εtαφρασ~ς συνοδεύουσι νέαν έκδοσι\' τού κεψέ-

λ , ' 'ε 'η ι: παρεφρασε τας ένδ ' ' 
σε ιδας βλ. Τεογεσταίαν Νέαν 'Η , 9 ',21 Δ ιαφερουσας την Έλλάδα 

- " μεραν · ' εκεμ6οίου 1899 κ · λ 
τφ «Νουμfl» τόμ. Γ', 1905, άρι'lt. 159. , " αι συμπ ηρωματικα έν 

Παρατηρήσεις έπi τού "Οδοιπορικού δ ' , 
σ&ησομένη έν τiρ πρΟς τιμην τοϋ . {) -Η . ημοσιευομεν εν πραγματεια καταχωρι-

π κα η γ. e ι s e η b e r g προσεχ-· • ~ 
ρ βλ. λεπτομερεiας αύτόθι. • ~>t εορταστικφ τόμφ. 

Ρί &.!]~'6-ι-ι-οι φαίνονται Ο:κριβεί?, καίτοι δδν Υ. ίνεται μνεία περ'ι τ- -
, ης πηγης α\ιτ(qν, 

Οί ΈΒραϊοι έν ι([) Βυζαντινrfι κράτει. 

μερικdς περιστάσεις dσαφΕς είναι αν όμιλΌ περl &τόμων η οίκογενειών ι, δια 

την Μυτιί .. ήvην καΙ. Κύπρον άvαγράφει μόνον τας κοινότητας. 
3) Ή &πογραφij i:χει έλλείψεις: Άφ' ένος ύπάρχει ύποψία δτι ό ραβ

βi]ς εν τfί άπεχ-&είq. του πρΟ; τσUς σχισματικους CΕβραίους, τοUς :κ_~ρ α tτ α ς 2, 

μειοί μάλλον τΟν πραγματικΟν άρι-&μΟν αύτών άναφέρων μόνΟV--500- ·εν---

Κωνσταντινουπόλει καί τινας Εν Κύπρφ. ~Αφ' ετέρου καl πρΟ παντΟς σκοπΟς 

τfjς περιοδείας του φαίνεται μάλλον ή Επίσκεψις μακρυνώv η άγνώστων 
χωρών η ό καταρτισμΟς Εργου περl τοϋ έν διασπορq: έβρα'ίσμοϋ, δι~ δ άνα

yράφει μΕν δσους CΕβραίους συναντq:, δΕν φαίνεται δμως να ύποβάλλτι έαυ
τΟν είς δρομολογικCtς παρεκκλίσεις πρΟς &.νεύρεσιν όμσ&ρήσκων. 'Ήδη εϊς 

πολλι'ι μέρη τijς Έλληνικijς α~τοκρατορίας, &τινα δεν έπεσκέφ/}η, μνημο

νεύονται ~Ιουδαίοι :τι:ρΟ η μετα η πρΟ καi. μετd την διάβασίν του. Τοίίτο 

μεν γενικώς βεβαιοϋται ύπο του Άβραaμ Ibn Daud, επίσης Ίσπανο
εβραίου καi. Επίσης άκμάσαντος κατά τΟν δωδέκατον αίώνα 3, δστις λέγει 

δτι εύρίσκοντο cΕβραίοι είς Ολας τdς νήσους τών cΕλληνικών -θ-αλασσών 

άπΟ Λευκάδος 4 καl Ζακύν-&ου μέχρι Κωνσταντινουπόλεως, καl έν τfl στερεq: 
άπο τijς Νέας Ρώμης μέχρι τών διαφόρων συνόρων του Βυζαντινοϋ κρά

τους. Κατa ώρισμένας δ' επαρχίας η πόλεις το πράγμα έξηκριβά11Jη f]δη 
ύφ' eΕλλήνωv, λ. χ. δια την Λακεδαίμονα 5, τfιν Κρήτην 6, την "Ή πει-

1 ΤΟ πρόβλημα γεννάται κατά τινας έκδότας (ίδί~ τΟν Grίinh u t) διό τέσσαρας 
περιπτώσεις: Λευκάδα, Χίον, Σάμον, Ρόδον. ΤΟ έπ' έμοl πιστεύω δτι καL έπl τοϋ προ
κειμένου οί άριit-μοl ά·ναφέρονται είς &:το μα. Πράγματι δύσκολο ν είναι αί <ΕβραϊκαL οίκο

γένειαι τijς Χίου, αίτι·νες, ώς άσφαλώς προκύπτει έκ τών Χρυσοβούλλων της Νέας 1\ιΙονfις 
(έσχάτως έπανεκδο-6έντων έν τfj <Ι σ τ ο ρ ί q. τfι ς Χ ίου, τόμ. β' τοίί Γ. Ζ ο λ ώτα), Ύjσαν 
15 έπl Κωνσταντίνου τοϊί Μονομάχου, νό. έγιναν 400 έντΟς ένΟς μόνον αίώνος. Έπίοης 
δύσκολόν μοι φαίνεται η Σάμος νΟ: είχε 300 οικογενείας Ίσραηλιτικάς, ήτοι περi. τοUς 
δισχιλίους "Εβραίους, χωρtς ο-δ·τοι νΟ: καταλίπωσι πολλά έπιγραφικΟ: μνημεία, δπως Οντως 
συνέβη ού μόνον είς τιi κέντρα (λ. χ. έν Θήβαις), έν οίς οί 'Εβραίοι ήσαν πολυάριil'μοι, 

άλλα καΙ. είς έκείνα (00ς έν Χαλκίδι) εν"6α περιωρίζοντο εtς Ολίγας έκατοντάδας. 

Περi. τώΥ έπιγραφ&ν τ.ών Θηβών βλ. τη·v μελέτην τού Σπ. Παπαγεωργίου, 

περi. των της Χαλκίδος την προμνησ&είσα\• άνακοίνωσιν του Λάμπρου· περl ό:λλης 
Κυπριακijς Σ. Μενάρδο υ, Γολγοl καi. Έβραϊοι (Άitηνά, τόμ. 22, 1910, σελ. 417- 427). 

2 Πρβλ. περi. τούτου Kranss σελ. 98, Οστις παραπέμπει καi εις τΟν Ffirst, 

Geschichte d. Karaertums. 
' ΤΟ σύγγραμμα τούτο έξεδόfiη ύπΟ τοϋ Ν e ιι b a u e r έν Mediaeνal J e\νish Chro

nicles, τόμ. Α' σελ. 19 κέξ. 
" Όρttώς δΕν μνημονεύει την Κέρκ.υραν, δποη δΕν ύJtήρχον τότε Έβραίοι. Ό μόνος 

δν είίρεν ό Τουδέλας δεν ήτο γηγενής είχεν ελflει έκ τjjς Νοτίου 'Ιταλίας. 
6 Ν. Βέη, ot Έβραϊοι τfις Λακεδαίμονος καt τοϋ Μυστρά, Νουμάς, τόμ. Γ' 1905, 

άρι-&. 166. Βλ. κατωτ. σελ. 12 μακρό.ν έπi τοϊί ζηηlματος σημείωσιν. 
6 Βλ. την έπt τοίί {)έματος ήμετέραν άνακοίνωσι\• είς τ'fιν Άκαδημίαν Άftηνό)\' 

(Πρακτικό τόμ. Δ'1929, σελ. 32 κέξ.)· πρβλ. κατωτ. ι<lς μελέτας τών Noiret, Lfvi: 

~ α.ν-&ο ν~~ δ ου πεqi Έβqα~ων έν Κρήτυ έπl Βεν&-ι:οκρατίας. 



26 
Α. Μ. Άνδρεάδοu 

ρον ι,- καi ύπΟ του Krauss έπi τίϊ βάσει ~Εβραϊκών μαρτυριών δια τΟν 
Πόντον {Άμάσειαν), Κιλικiαν, Δυτικljν Μακεδονίαν (Καστορίαν), Βι~υνίαν 
(Ν ικομήδειαν) 2, ό δε κατάλογος είναι έπιδεκτικΟς fπαυξ1)σεως οί βίοι τών 
Άγίων, τα Χρυσόβουλλα καl al έπιγραφαl δυνατόν vα άποκαλύψοuν τijv 

' 'ΕΑ ' ' , ")) 'λ ' παρουσιαν 1Jραιων και εις α , ιας πο εις . 

Εύrυχώς ούδεμία τών δυσχερειάη• τούτων είναι άνυπέρβλη,τος: J) Δια 
τα Ονόματα τών πόλεων αί έ'ρεuvαι τών διαδοχικών έκδοτων καl μελετητών 
rοϋ co δ ο t π ο ρ ι κ ο υ έπιτρέπουσι να ψ&άσωμεν είς συμπεράσματα μη &π-έ
χοντα πολv τijς πι{)ανότψος. 2) Οι 'Εβραίοι συγγραφείς τών μέσων χρόνων 
δΕν δίδουσιν εLς τΟν _Ορον «κοινότης» την έ'ννοιαν π/.η-&uσμοϋ πι·κνόϋ, η καl 
ουσιωδώς ύπερβαίνοvτος δi.ίγας δεκάδας άνδρών. Ο~τω λ χ. ό εξ 'Ορίας 
~Αχίμας 4, λέγει Οτι έπl Βασιλείου τού Α~ ύπηρχον 1000 κοινότητfiς, εv φ 
dπίστευτον είναι δ dρι-&μΟς τών CΕβραίων να έξικνείτο τόrε εi:ς 40.000 5, 

'Ετέρα πηγη 6 αναφέρει οτι τφ 1096 ύπijρχον εν Θεσσαλονίκη πολλαi 
κοιν6τητες, εν Φ ή πόλις (πρβλ. Τουδέλαν) δεν >]ρωμει η πεντακοσίους 'Ισραη-

- --- --- ---- - --------
1 

Βλ. τΟ χρυσόβουλλον τοϋ 'Ανδρονίκου Παλαιολόγου περl τών προνομίων τfjς 
Εκκλησίας 'Ιωαννίνων, τό έκδο-D-εν ύπΟ τοϋ Μ ο u σ τ οξύ δ ο υ καi έπανεκδο'6-€ν ύπό τοϋ 
Λάμπρου (Νέος 'Ελληνομνήμων, IB', 1915, σελ. 38-40), άλλ' tδιαίτατα η)ν μελέτην 
tοϋ Ν. Βέη, ύbersicht ίίber die Geschichte des Judentuωs von Ja.nina (Byzanti
nisch- Neugriech-ische Jahrbίlcher, τόμ. Π, 1921, σελ. 159. 177). 

~ Έν Ολαις ταις έπαρχίαις ταύταις f:γεννήθησαν 'Εβραίοι δια:ιτρέψαντες ώς λόγιοι 
πρ6λ. Κ ρ ά ο υ ς, σελ 82 και 98. 

3 

Ό Λάμπρος, έ·ν τφ γνωστφ του εργφ περi των 'A<ftην&v κατα τΟν IB' αί&να 
ftεωρεί η) ν άπουσίαν tών •Εβραίων πι{}-ανήν. 'Επi τουρκοκρατίας συνήντησαν •Εβραίους 
έν Άνατολfί οί περιηγηταί· πρβλ. η)ν πολλαχώς ένδιαφέρουσαν μελέτην, 1]ν ό Σoλo
μffi'V Ρε·ίνdχ έδημοσίευσε κατd τα ετη 1889-1890 έν τfί Revue des Etudes Juives, 
περl τών 'Ιουδαίων έν τfί 'Ανατολfi.κατα τσUς γεωγράφους. 'Επίσης κατd τοiις πρώτους 
Χριστιανικοiις αlώνας Π!flανόν είναι δτι ύπfίρχεν •Εβρα'ίκη κοινότης. Τότε οί 'Ισραηλί
ται ήσαν πολυάριθμοι εtς τΟ:ς 'ΕλληνικCις χώρας (βλ. κατωτ. σελ. 7 ση μ. 4-). 

4 

ΤΟ χρονικΟν του Νοτιο'ίταλοϋ τούτου 'Ιουδαίου έξεδόftη έν τfi γνωστίj συλλογfi τοϋ 
Ν e u b a u e r, 1\fediaeval J ev.τish Chronicles, τόμ. Ε' σελ. ] 11 ~ 132. 

b 'Εφ' όσον, ώς ι'Μ ϊδωμεν, δ Τ ο υ δ έ λ ας δεν ε-δρεν είμη 15 -20.000. 'Αλη-θώς συνεπείΙJ 
τ&ν πιέσεων fiς ησκησεν έπ' αι'ιtών ό iδρuτης της Μακεδονικης δυναστείας, πολλο( 
Ίσρα!]~ί-!αι_έβαπτίσtlησαν καί τινες 'ίσως μετηνάστευσαν. 'Αλλ' έκ τ&ν βαπτισitέντων οί 
πJ~tσ-t'οι, ώς βεβαιοί δ Π ο ρ φ υρ-0 γ έ ν ν η τ ο ς, έπανi'jλftον εi.ς τόν 'ΙΟυδα.ίσμΟν (Εlος 
~~-?!~~~Ίου;- κε_φ. ___ 95J· τα δε κεvα της ένδεχομένης μεταναστεύσεως -ιtα ανεπλήρωσεν η 
αUξησις τοί.i πληfl-υσμοϋ (βλ. κατωτ.). Πάντ;ως dδι'ινατ;ον 1) έλάττωσις νά ύπερέβη τΟ: 60 Oj

0 τοϋ άρχικοii συνόλου. 
6 

Πρβλ.«Είne ιιnbekannte me.ssianische Be,veguι1g ums Jahr1096:ι>,flτις έξεδό'fiη ύπΟ 
τoii D. Kaufmann τφ 1898 καi έδημοσιεύ-&η είς τα "Απαντα τοίi συγγραφέως τόμ. Β' 
σελ. 190-202. Άγγλικη μετάφρασις έν τfi Jeνvish QuarterJ:y Reνieνι', τόμος Χ (παλαιό 
σειρd) σελ. 189-151. Πρόκειται περl μνημείου περιεργοτάτου, Οπερ f}-<1 ήτο καλΟν νd 
μετεφράζετο καi 'Ελληνιστί. 
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' ,. ~ έρει προκύ-λίτας. ~Ότι δΕ καl ό Τουδέλας ο:~ιγοπρ~σώπο~ς κοιι';~riτ?Εβ~:~:ι τη~ Σάμου 
, _ - ' ου του ενiJα λεγεται οτι ο "Α πτει Εξ αυτου του κειμεν :"' ~ Μ )η/ν1] η'ρί~μει 14 κοινότητας. ν 

1'"' ' τας ι και οτι η υτι~ β') άπllρτιζον υ κοινοτη Ι " , ) ' λ 'δ {]δ; fδιδεν &ναμφι ο .. ως 
, ) - , 'ρ ο ντο εις πολ ~.ας χι ια ας, / 

ot Λέσβιοι Ισραη ι-ιται ανη χ, <r ' δ 'τUc πολυαρί-3μους κοινοτη-
' , _ ) , ς τινας σπως πραττει ια ~ _ , 

περι αυτων π .ηροφορια ' , . ' -ν ΘΊ βώv). 3) οι 'Εβραίοι των επαρ
τας (τUς της Κωνσταντινουπολε~ς ~αι τα: {}η 1 θα η σαν σχετικώς δλιγάριfJ μοι, 
χιών, raς όπο(ας ό Τουδέλας δεv,επεσκ)εφλ' 'μεγαλοπόλειςΌuτε πολλa μεγάλα 

, ~ δ, λάιι6ανον ουτε πο • ας , / διοτι αυται εν περιε, . , , , Ί'ν οί ~Ιοuδαίοι φαίνονται ιδιαιτερως 
κέντρα τfjς βιομηχανιας εκεινης, εις 1 

εύδοκιμήσαντες, της της μετάξης: , , - ειμένου άvτλητέα συμπεράσματα. 
, _cι.' "λθω μεν εις τα εκ του κ Τουτων τεu·εντων, ε , ' I, ν ε ουσι τΟ:. έξής μέρη: z 

'Εβραίους άπηρ"~μημενους κατ α κε:rΑα ,ηλ- χ (Αtτω) ικον) 2 Πάτραι 50, 
Λ ' " 'Άρτα s 100 χε ωος • I Κέρκυρα 1, ευκας ,η _ ' _ 

200
• Κόριν~ος 300, Θijβαι 2.000, 

' 100 εωργοι του Παρνασσου ' Ζ - ) Ναυπακτος , γ , 100 Ρ 'β . 1οο Σιτωπ6ταμο ( η τ. συν ι; ' ) 200 Ί ρ ι τσα ο ιγκα ' 'Έγριπος (Χαλκις ', ακουΈ ') . ) ίσο Θεσσαλονίκη 500, Μήτριτζα 20, 
50, Άλμυρος 400, Βυσσινα ( ~ ,ος' 'Κωνσταντινούπολις 2.500, Ραιδε
Δράμα 140, Καvίστολον (Χρι?τοπολις;) ~Ο, 

400 
Σά ος 300, Ρ6δος 400. 

' 400 Κα) λίπολις 200, Κιλια 20, Χιος ' μ στος 1 ' 

"Ήtοι έν συνόλφ 10.213. , "δύνατον να είχον πλέον τών 
" , Μ ) / ' Κύπρω κοινοtητες α , , Αι εν υτι .ηνΌ και • ... , -ν Βς δΕν έπεσκέφίJη, απι-

- Ο' δ' 'Εβραίοι των επαρχιω , δισχιλίων μελων. ι ε , , _ ρο μικροϋ ιiπαρι~μηθέντων. 
Qανον να ύπερέβαινον τοiις ημισεις των π - c "Ε β ρ α ίο ι τ η- ς υ- , -"()δ ιπορικου οι Έπi τfi βάσει λοιπον του 'ο , 15-20000. 

, 'ας ύπο/ ογιστεοι εις · , , ο λ η ς α υ τ ο κ ρ α τ ο ρ ι ' ' 'ν παραβολfi προς τον εν τii εγγυς 
ΤΟ σύνολον τοϋτο φαίνεται μικρον ε Χ . ... αίώνων 4 frι δ" Εν 

_a. , - πρώτων ριστιανικων 1 Άνατολfi "Εβραϊκον πληuυσμον των , . 

--1- Βλ. τ~~~ παράφρασιν Β ε λ λ έλη εν Ν έq. Ήμέρψ ή λεπτομέρεια αύτη φωνεται λει~ 

πουσα ε'ίς τινα χειρόγραφα. , , - .Εβρα'ίκοϋ ό.νάγνωσιν τοίί Βελλέλη. 
· ' ' ' λουδώ την εκ του • ~ Δια τό: δυσνοητα ονοματα, ακο , λ πανηγυρικΟν τόμον Χά'ίζενβεργ. , 

' Φρον& Οτι πρόκειται περι Λευκαδος, β . ' 'Ι δ ίων είς τi)ν Κρήτην και 
, , , λο σίας κοινοτητας ου α , 'Ε ~ 'Επi .Δ:ίιyοuστου εχομε' π ;' , , ,~ τη-c Μαύρης Θαλασοης. ~ ν 

. Α' , • ολλαc εμπορικας ποr.εις - , 
42

) Ο.λλαι; νήσουςτοϋ ιγαιου~αι:rι, :,., " »(Νικόλαος Δαμασκηνος σ. ' 
'Ιωνίrc- πολiι πλi'jfl-oς 'Ιουδαιαιν' τας 'πο .. ~ι.ςΡ ι'ρδκε\~· Χίο ν καl Μυτιλήνην~ δπως f:νισχύσυ 
καi. ό 'Ηρώδης έπισκέπτεται τας νησους ο ο ' 

τ<lς f:κει κοινότητας. ,. ~ _ • 'lώσ1]ΠΟc (Ίοuδ. Πολ. ΙΙ. 7.1. 
, , - , καft α βεβαιοι ο - , β Έπi Καλιγουλα απαντωσι,. _ , • β _ • 'Εβρα'ίζοντες τοϊiτο δ' επι ε-

, - "ΕΙ λαδος Ε ραιοι και ' . Β ί 0 ς 76) είς πλείστα μερη της ' , ( βΊ ) -~. Les apόtres καt τό Saιnt-
' 'ξ -ν 'Α.ποστολων πρ •· •· ι. , , , , βαιοϋσιν Α ι π ρ α ε ι ς τ ω • , , , , τό:ς Ά{)1]ναc τας Πατρας, τη' 

- • δ' - αi πολλαι επιγραφαι, εις -' , _ , 
Paul τοϋ Ρεναν ), προς ε κ , - • F •t\\'iingler ιιικρΟν προ του προωρου 

' • Αίγίνυ ανευοεν ο u~ r , Χίον κ.τ.λ. Συναγωγην εν _ .Ε- β , , , Έβρα'ίζόντ;ων τούτων είχον εκχρι-
'Αλλ' ' πλείστοι των ραιω\ η --3-ανάτου του. οι , , 1 'β {tαnώς- Έλληνικι)ν χαρακτηρα. 

θη- πρ·,,, η". τΟ Άνα.τολικον κρατο6 .α U κα ;;: ρ:-.::~αησ . 
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Α· Μ. Ά νδρεάδον 

συyκοίσει ·πρ(γ ' -... ~ τα νυν παρατηρούμενα είς κ ά , 
11 καί ην ας πόλεις (Νέα ν γ· , " Θ .ρ ;η ην α (λ. Χ· τi]ν Πολωνίαν) 

" . ορκην η "εσσαλονιχην) ΆΙΙ' δ' • , ' 
τος ουτε κα-&· εαυτόν ο1'ίrε ε' β ) - , . • .α εν ητο ασημαν-

'' ' ν παρα ο •11 προς τΟν ~ "λί 
ου τε τέλος δυσανάλογος και προς ' ' ~ . :ις α .α μεσαιων ικd κράτη, 
- τα πορισματα των &πο - • 

rων σημερινών κρατών Μη' ) _ " ' yραφων εις πλείστα 
δ'/ . ,_ησμοvωμεv οτι αΊ χώρω δ.,~ δ-){} c 

ε .ας καt οποu &πηρίί!μησε περt τa 10 000 'Ι , '- ι ω~ ιη ' εν ο Τοι·-
Κομγηvών Ύα frοεφον 10 000 000 ς : . , σραηλιτων, δuσκολσν εί,•αι έπL 

· ' · · ψuχων 1 ιίναlο' ' β • το"ίς χιλίοις καl εLς πολλd σύγχρονα Χ . ,· .. για υπερ αινουσα τΟ εν 
οιστιαΥικα κράτη {}' • , " α εφαινετο σημαντική. 

1Ι 

'Ε β Π~ία ήσαν /'τα έπιτηδεύματα καi ποία 
ραιων καταστασις- ή οϊκονομικfι τών 

, ~Ανεπαρκώς φωτίζει ή~ας περi τούτων δ Τ , 
έπαγγελμάrων δίδει μόνον α') ' - 'Εβ ουδελας. Λεπrομερείας περt 

περι των · ρ ' - Π 
γεωργούς, β') περi τών έv Θήβαις ο ~ αιων ~του αρνασσοϋ, οϋς λέγει 
φύρας, γ I) περl τών έν Θεσσαλονίκ) οι~ινες η~αν εργάται μεrάξης και πορ-

- - Κ η. οιτινες ησαν .,ειρώvα 'δ') ' των της ωνσταντινουπόλεωc ., , ... ., "' κτες, και περι 
""Εκ τών ι.....,νώ I _, Ο~Ltι\ες ησαν εμποροι καl μεταξουργοί. 

-,.., ν τουτωy π.,ηροφοριών προ , ~ ~ 
προέχον έπιτήδευμα f]το η' ξ ., , κυπτει η εντύπωσις δτι τΟ 
:> _ μετα ουργια. Ταυrην έν ' ' ., .. 
απαντωσιν είς πόλεις εv-&α τότε , .Q .. β , ισχυει το οτι Εβραίοι 
' Χ' ' "' ηνvει η ιομηχανια αϋ η λ , Π ' , 
εν ιφ 2, και οτι έv τfi Νοτίω "Ι ~, " :> " .. τ ' .χ. εν ατραις και 

, λ' . , τα .ια, εφ ης η σφραγt - Β ζ , 
τοτε πο υ ίσ,;:υρά οί πλείστοι - .. Εβ. , -; ς του υ αντιnu ήτα 

.. ' των ραιων η σαν βα ~ " " , 
Ως προς τijν οtχονομικfιν τών 'Εβ , ' φεις η ερyαται μετάξης '· 

ραββij προκύπτει δη. α') η' - - Π ραιων κατασrασιν Εκ η'Ον λόγων τοϋ 
" · των του αρνασσοίί κα' "" Θ β-

καλη: οί πρώτοι φέρονται ώς Lδιοκr , ' "' ι ,των .. η ων ijτo μάλλον 
εξαίρονται ώς οί Ciριστοι τών ξηματι~ι και οχι παροικοι \ o'L δΕ δεύτεροι 

μετα οuρyων χα ι 00ς λ' συyχαrα εyοντες μεταξiι 

" Ι Περί τοϋ πλη{}υσμοϋ τοϋ Βυζαντινού κ άτου " , , 
εστω κα' κατά προσέγγισιν διατυπώ ,ρ • ς, ,οσ-ι;~ς αδυνατον είναι να ύπολογισ&fι 
σελίδο } , ' μερικας εικασιας εν παρα ' - · 

υ με .ετης μου: De 1a popuJation d C . ρτηματι της πεντηκοvτα-
tin~ (&.~ατ~πωσις έκ τοϋ περιοδικού Metro: Io~~;;)tιnopie sous Ies empereurs byzan-

2 Την εν ταύτη 6.νάπτuξιν τ- ', ' . 
μίων- έ. α σ 284 I ης μεταξοuρyιας συνεπέρανεν ό Ζολώτας έκ -

· · , ση μ. . • των τοπωνυ-
s Βλ. R. Straus, Die Juden iιu κ·· . . ... 

Staufern (Χά'ίδελβεργκ. 1910) σε} 64. •ς oΓnJgre,ιch Sιzιlιens unter Noπnannen uιιd 
- 'Ι δ ' •· κ.ε..... ενικωτερον · - • 

;ων ου αιων κατd τού:: μέσουc: , - , , περι της οικονομικης δράσεως 
ιστορίας τοϋ •Ιουδα"ίσμού -καi ε'ις -τα'χς,ρ~νους εγ~αφησαν πολλΟ: καi είς τιiς γενικιiς s · · οικονομικας ~ ' β ozιaJ -und Wirtschaftsgeschichte der 1 d . . ιστοριας λ. tδί~ G e ο r g C a r οι 
Βιβλιογραφiα τών κυριωτάtων Π1]γώ "'u en ιm MιtteJalter (2 τόμ. Λειψία 1908 -1918)· 
εν - ν ευρηται παριi J ο s ep h κ ι . 

τφ πανεπιστημίφ τούΛένιν"ραδ 1\IJ eme' . u ιscher, κα-&ηγητi"j 
χρό;•οι ,(Μόναχοv, 1928), σ. 87,σημ: ·1. g ιne Wιrtschaftsgeschichte, τόμ. α·, Οί μέσο.ι 

Λέγεται ότι: .:8σπειρον καi έ-&έριζον εν - . ' ' - ' 
τφ κΛηρφ κω τφ έδάφει α'ύτώv», 
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αυι:ων πολλοUς διαπρεπείς λογίους 1. β') τοVς εν Θεσσαλονίκη ε μάστιζε πενία. 

γ') οί εν ·Κωνσταντινοuπόλει ήσαν πλούσιοι. <Η τελευταία αϋτη πληροφορία 

επιβεβαιοϋται ύπΟ τοϋ Βιλλαρδουfνου, Οστις χαρακτηρίζει τi)ν συνοικίαν 

αύτών 2 ώς «νille mult bonne et ιηult rίche». 

'ΆπΟ τών σταυροφοριών καl fντείi8εν Εν τϋ Δύσει δ "ΕβραΥκΟς πλούτος 

σuνεδέετο πρΟς η)ν Εννοιαν τfjς τοκογλυφίας καl εν τfl βενετοκρατοuμέν11 

Κρήτη ένεφανίσδησαν ταχέως Σαϋλώκ 8 Μήπως έκ τοιαύτης πηγijς προijλ

ftεν, εν μέρει τούλάχιστον, ή έν τϋ συνοικίq. τοϋ Στενου τοσαύτη εύπορία; 
Μήπως δ ΒFνιαμlν Ομιλών περl έμπόρωv, έννοεί τοUς έμπορευομένους τα 

χρ1jματα; Έaν το πρiiyμα έπεβεβαιοϋτο, IJa έξηγείτο διαrί δ λαο; τijς Κων
σταντινουπόλεως διέκειτο δυσμενώς κατα τών CΕβραίων, έν φ ιiντισημιτικdς 

Εκδηλώσεις ούδαμοϋ σχεδΟν άλλαχοϋ &ναφέρει δ περιηγηηlς. Μόνην Επικύρωσιν 
τοιαύτης εϊκασίας παρέχει μεσαιωνική τις παράδοσις περl δανείου τινΟς έπl 

ένεχύρφ, δπερ διεπραγματεύ8η Θεόδωρός τις Κωvσταντινουπολίτης Ίουδαίος4.. 

Οί δυστuχέσrατοι τών "Ιουδαίων {}Ct ησαν οί δουλοπάροικοι. Τοιού

τους δεν μνημονεύει δ Τουδέλας, &ναφέρουσιν δμως τα χρυσόβουλλα τής Νέας 
Μονfίς τflς Χίου καl της ~Εκκλησίας ~Ιωαννίνων 5, &λλd και τούτων ή τύχη 

δεν !μο χειροτέρα μεγάλης μερίδος τοϋ Χριστιανικοϋ &γροτικοϋ πληθυσμοϋ, 

Οστις, Οπως καl αυτοί, ήτο 'i:tίι γfi προσδεδεμένος», 1iτοι ήμιελεύftερος. 

Ταύτα τα Ελάχιστα δύναταί τις να βεβα~ώση είς &πάντησιν τών €ν άρχfj 

τε&έντων δύο €ρωτημάτων, τα δε λοιπΟ: ύπΟ νεωτέρων γραφέντα είναι 

&πλαί ύπΟ"θέσεις. 6 

1 ΤΟ: δΕ γράμματα σπανίως προάγει ή πενία. 
2 Οί "Εβραlοι σuνψκισμένοι κατ' άρχdς έν τfι κυρίως Κωνσταντινοuπόλει, μετεφέρ" 

{}η σαν 8πειτα εtς τΟ «ΣτενΟν» πρός βορράν τοϋ Γαλατά, δι' δ καi ή συνοικία των Επεσεν 
εtς χείρας τών σταυροφό'ρων &π' &ρχi'jς σχεδΌν τi'jc: πολιορκί.ας τοίί 1204. 

3 Ό d.είμνηστος Σ τ. Ξ α ν{} ο υ δ ί δ η ς έν τfι μελέτu του: «Οί Έβραίοι έν Κρήτη 
έπl 'ΕΙ·ετοκρατίας$, ΚρητικΎι Στοά1 τόμ. Ε' (Ήράκλειον 1909) γράφει: «"Η τοκογλυφία 
μείνασα έπi. α!.&νας &χαλίνωτος είχεν επιτελέσει τΟ Εργον της, 1i δΕ -θ-έσις τών πλείστων 
'Ενετών φεουδαρχών Ύ]το τόσον δεινή, Wστε η !::πρεπε νιl έγκαταλείψωσιν οtκίας καl φέ
ουδα εις τούς Έβραίους καΙ. να φύγωσιν έκτης "\~ή ΟUι 11 νc:':ι: QιψδΟΟσιν εί.ς τc:':ι:ς φυλακάς». 

4 Βλ. Κράους (σελ. 75), παραπέμποντα εtς δημοσίευμά τι τοU Η. Loe\ve έν 
1\-1onatschrift fίir'Gescbichte und \Vissenscl1aft d. Judentums, τόμ. 56, σελ. 272. 

δ Οί δουλοπάροικοι της Ήπειρωτικi'jς μητρο, λεως fισαν μόνον τρείς, όλΚ ό Μονο
μάχος κατέστησε δουλοπαροίκους καl &φιέρωσε τfl ύπ' αύτοϋ ίδρυθείσrι Νέ~ Μονfι 15 
Ολας 'Ιουδα'ίκάς οίκογενείας, Οσας δηλαδη εlχεν ή Χίος. 

6 Οϋτω παρετηρή{}η δ τι &πί-&ανον ει,•αι' άπαξ άπαντες οί 2.500 Έβρατοι τijς Κωνσταν
τινουπόλεως ..,,ά ήσαν μεταξουργοl καΙ. έμποροι, καΙ. έκ τών παρό: τΟ ΣτενΟ'\• βυρσοδεψείων 
είκάσ{}η δτι τινΕς τούτων κατεyίνοντο εtς τΥιν σκυτοτομίαν.'Ενδεχόμενον- άλλ' ό Τουδέλας 
δεν τΟ λέγει· ό τρόπος μάλιστα κα-&' δν Εκφράζεται ύποδεικ..,•ύει μάλλον δτι τα _βυρσοδεψεία 
ήσαν εiς χείρας Χριστιανών. 'Εξ άλλου ό παλαιότερος περl τό. Χαλκοπρατεία συνοικι
σμΟς των 'Ισραηλιτών έγέ..,•νησε τη,, &μάρτυρον ύπόίtεσιν δ τι πολλοi τούτων Ύjσαν χαλκείς. 
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ΠΙ 

Περi της γενικωιέρας καταστάσεως rών ~Εβραίων δυνά
μείlα να ε'ίπωμεν πλείο\'α καl άσφαλέστερα 11 περl τής δημογραφικης. 

<Όπως κριiJώσι δικαίως αί έπi του προκειμένου πολιτικαi &.ντιλ1jψεις 
τών Βυζαντινcίηι πρέπει vα ληψ&ώσιν Wς κέντρον συγκρίσεως τα μεσαιωνικΟ: 
κράτη καl O'Uχl τα νεώτερα. 1 

ΔΕν απαιτείται δΕ να Εχη τις έγκύψει είς η)ν μεσαιωνολογίαν, δια νι:Χ 
γνωρίζη Ο τι '1 τότε τύχη τών "Εβραίων έν τfi Δύσει fιτο οlκτρά 2 : "Εζων 
έγκά{}ειρκτοι έν περιτετειχισμέναις συνοικίαις, Εφερον διακριτικΟv Ενδυμα καi 
έγίνσντο &ντικείμενον συνεχών Εξευτελισμών. 

"Η &παγόρευσις εLς τοUς ΧριστιανοUς να δανείζωσιν έπl τόκφ είχεν, 
&λη&ώς, καταστήσει τοUς "Εβραίους καρπωτΟ:ς μονοπωλίΘυ, δπερ Επέτρεπε τΟν 
Cίκοπον πλουτισμόv. ΠlιΊ)Υ δυσκόλως Ίiδύναντο να κρατήσωσιν έπl μακρΟν 
τd. κτηfJέντα, cΧtινα δ.λλοτε ·διήρπαζεν ό εLσβάλλων είς τd. καταση]ματα καΙ. 
τd.ς οίκίας των Οχλος, καl Ciλλοτε άπεμύζων δια ποικίλων έκβιασμών αύταi αί 
το.τrικαl. άρχαί. 3 Συχνάκις οί βασιλείς δSν τοUς έπροστάτευον, εLμη δπως, 
δίδοντες αύτοίς τΟν καιρΟv να πλουτήσωσι, δυνηfJώσιν έπωφελέστερον να 
άποστραγγίσωσι, η, κατd. τΟν έπιφανfί ίστορικΟν τfjς μεσαιωνικfjς 'Αγγλίας Sir 
James Henry Ramsay 4

, μαδήσωσιν αύτούς. "Οπως δε το μάδημα τοίίτο 
γίνυ με&οδικώτερσν, έφεuρέι'tη ό τρόπος τώv .Ομαδικών απελάσεων συνοδεuομέ
νων ύπΟ γενικής δημεύσεως τώv περιουσιωv, δστις καt δSν έφηρμόσθη μόνον 
-------- ---------

1 

Βραχυλογίας χάριν, άποφεύγομεν να παραβάλλωμεν τοiις Βυζαντινοiις χρόνους 
πρΟς τοiις προηγηfiέντας αlιτών 'Ρωμα'ίκούς γνωστι),, Ciλλως ε1,•αι Οτι κατd τοiις πρώτους 
π. Χ. αί&νας επεκράτει ζωηρ&ς άντισημιτισμΟς εν τfi Ολη αύτοκρατορίq. και εtδικώς εν 
Αtγύπτφ. Εiς η)ν περi φορολογίας είδικην μελέτην παρατίitεται σχετικ1) βιβλιογραφία· 
τΟ σπουδαιότατον εργον εΙ ναι τΟ τοU J. J tl s t e Γ, Les Jnifs dans l'empire romain 
(2 τόμοι~ Παρίσιοι 1914). Είδικώς διΟ. η) ν ΑLγυπτον βλ. μονογραφίαν, συνοδευομένην 
ύπQ πλήρους βιβλιογραφίας, τοϋ διασήμου "Αγγλου παπυρολόγου Η. Idris Bell, Juden 
nnιl Griechen im rδmischen Alexandreia: eine lιistorische Skizze des alexandrini
schen Antisemitisιnus (Λειψία, 1926). 

2 

'Ήδη πρΟ αtώνος σχεδόν είχε καταδείξει τοϋτο εμπεριστατωμένως ό G. F. D e ρ
Ρ i ng·, Les Juifs dans le ιnoτen · ιige (Παρ. 1834). 

3 

Οϋτως εν πόλει f}v &ναφέρω, διότι επισκεφ-&εLς αlιη)ν εσχάτως ελαβον ενδιαq::έρον 
διό τά κατ' αUτήν, τΟ κρατfjσαν η)ν σφραγίδα ι:οϋ μεσαίωνας Rothenburg, αί άρχαί 
&πέσπασαν 30.000 μάρκων άπΟ τών 'Εβραίων, άντl της ~η) τηρηfJείσης ύποσχέσεως τijς 
6.πο.λύσεως τοϋ φυλακισΟέντος Qαββίνοu αύτώψ βλ. Ι s e r t R δ s e 1 εν Monatsschrift 
fiir Geschichte und νvissenschaft d. Jndentuιns, τόμ. 54 σ. 210 κέξ. 

~ υ Ράμσαιϋ έγραψε σειρΟ:ν περισπουδάστων έργων περl της πατρίδος του ύπΟ τιiς 
δυναστείας τών Άνδεγαυών, τοϋ 'ΥΟρκ καi τοϋ Λανκάστερ. Τ1)ν φράση• 1]ν ιiναφέρομεν 
έν τψ κειμένφ παρελάβομεν εκ παλαιοτέρου τινΟς έργοu: The fonndatioπs of England 
(Λονδ. 1898), σεl.. 343. 
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~ "Ι ,~ , Ά γλία.ι Άξιοσημείωτον δΈίναι Οτι αί &-&ρόαι άπελάσεις; αί 
εν σπω tq. και γ • , ~ 'ζ σαν τfjς 'Αναγεννήσεωc, γενομε
δημεύσεις καl οι ποικιλόμορφοι διωγμοι επε η _(l I I - 170~ αίώνος 2 

, α οι κατα τΟν lβον καl παραταυεντες μεχρι του . ν οι συστηματικωτ τ _ - I ρ 
0 

μ ς 
~Εν Βυζαντίω οϋτε Οχλαγωγία ι, προάγγελοι των ρωσσικων π ρ ο! ~ ι 

" " αδικαl άπ;λάσειc, ο-ιJτε δημεύσεις, οϋτε κάν dνά-&εσις -&~νατικ~ν ε~τε-
ο~tε ομs ~ • - Καi ειJρίσκομεν μΕν διατάξεις έξευτελιστικας 4, το κρατος λεσεων απαντωσι. ~~ " 1 

5 
" δ~ ~Εκ~ 

π. χ. δΕν έδέχετο αVτοUς οίίτε ώς ύπαλλήλους ουτε ως στρατιωτας ' η 

συνη' &ως, διότι έκει: 11 έφαρμογη έγένετο Sν Αί δύο χώραι αύται μνημονεύονται 

εlιρυτέρ~ κλίμακι. , , , , δ ε&νη χρηιιατοκρατίαν (τΟ -θέμα έπραγμα-
7 "Αλλαι μελέται στρεφομεναι περι τη' ~ , ' -ν ΠοJιτικών καl κοινωνικών 

' , - 1908, ώΑ' τόμω της Έπιυεωρησεως τω ' ')) τεύfJ-ην απο του εν τ. • , δ ξ .1 -"-· τilv εσχάτως δημοσιευ&ει:σαν α • .η-) 285 '") ε fjνάγχασαν να ιε ε .υ ω ' ' έπιστημών, σε •· • :κει;. μ • ' , Α σsburg κατεϊχε κατα την 
, - " Fu σσer ΟΏτος έγκατεστη μενος εν nb Ο' , λογοαφιαν του οικου bb · _ , Ρ, 

1 
δ κατ α τΟν 19ov αίώνα. ι εν " , - 0 -ην του οικου οτσι • -Ά'•αγέννησιν -&εσιν παρεμφερη πρ ς ~ ,. , - α τικώς έκ-&έσεις. 'Εκ τούτων 

, , ιταί του ε:ιτεμπον αυτφ τ κ -παντt σπουδαίφ κεντρφ αντα~οκρ , - 'ξ δ,.<+.-..-. ν έσχάτως ύπό τοίί V. Κ 1 a r '" ί 1 Ι 
- , 'δ'κατονεκτοναιωναεεοuιJσα • " ' αί άφορωσαι εις τον ε· • , , ό Γερ•ιανικΟν πρωτότυπον ειτε την 
Β , 1,.23) Ό δε διεξερχομενος ειτε τ r -

(2 τόμοι, ιεννη " · . , L Β , n e Λονδ. 1924-6) σuναντc-z. . ( · -vF deCl1aιyκαι · ;r ' . Αγγλικl)ν μεταφρασιν υπο τω- . - c' Π άγα πλουσιωτάτης οtκογενείας Meιsel, 
συνεχώς εlδήσεις περt έκβια~μων (λ.~- ~~ς ~.' • ρ δ :.ων άπελάσεω\', λ. χ. της έ'' Βιέννη 
1]ς ιiφηρέ{}η Ολη η περιουσια, βλ. σε •· ), η ομGα ι h' hte d Jnden in V\Tien (Βιέννη, 

; • 15-2 βλ Ι g η a z s c lι \\' a z, esc ιc · , Β 
γενομενης τφ ι · πρ · , , " 

0
,, τ· ς Αlιστρίας φιλελευfl-ερωτατη ενε-λ) , , , , , 'ν σχέσει προς τον σικ η , 

1913). Ά .α και αυτη η ε • " , , , τΟν "'Υψιστον εUγνωμοσυνην 
... λ} ' ' ον νΟ. διατρα,•ωση την προς ' τία, δΕν ευρε κα οιτερον τρο~ " , } , έχ τών 'Ηπειρωτικών αύτfις κτη-

έπl. τfι ναυμοχίq: τfjς Ν αuπακτου, η απε .. αυνουσα • 

σεων τοιΊς Έβραίους. , /:β Α 
Ο' τfjc Κερκύρας δΕν περιελΊ]φ-θ-ησαν εtς τό ψηφισμα' π~" . . 

ι · , _ , Κ ' 'Εβρα'ίκfις κοινοτητος στικαi πληροφορίαι περι της εν ερκυρ~ 

'Ανδρεάδη γ, Στατι

(Οίκονομική 'Ελλάς, 

28 'Απριλίου 1912). , ) - ύποβληitείσης μετό. τό πέρας της · • ' ' σ ν αίτησεως π .. ηροφοριων ' Έν τέλει και εις απα,•τη ι "' , , _ , Fuσ er θε•ιελιώδες έργον εί,•αι το 
, , ε οίίμεν οτι το πεο1 του οικου ,_,g r , ,. δ διαλεξεως ταυτης, ση μ ι . " (1896) σi'i εξεδό{}η εσχάτως και β' εκ o-

b D s Zeιtalter der Fυgger J , _ • τοίί R. Ehren uΓg, a .... , , εύρίσκει πίνακα εν τυ Economιc 
σις &.λλΟ. καί πολλό. άλλα έγράφησαν, ων ο αναγνωστης 

. , Α' 'ρ 2 (Ίαν 1928) σ. 342. 
History Reνιev;•, τομ. ' α · : , , , , , fl.- ύπεβάλλοντο οί 'Εβραίοι. 

s Αύτη fjτo μία τών ύβριστικ~τερ~ν υποχρ~:~~Ί,:ι~Uτ~ύς δε προσέτρεχαν καl οί 
Ώς δημίοuς τοiις μετεχειρίζοντο. οι ΤοΚuρκΝ~ι ~υ,/ ~',Ελfηνικα Άνέκδοτα, Π, Άθ. 1867, 

. , !{ , ( β/ εκ τΟς ό.λλων · · """α α, ' Βενετοι εν ρητυ πρ "· · , d t Yon Janina σελ. 164 ση μ. 4). 
'ξ) ' • Β 'λγαροι (Β ε ης Ju en nm ' Β δ' σ. κζ' κε . και οι ου ' . . L noνelles de Leon le Sage ( ορ ω,, 

4 Πρβλ. Kra uss σελ. 62;.· I~e:ι~s::.~~;~nis:: der Jnden (Λειψία, 1901). ΜεταξU 
1923) σελ. 55- 8· S ch e r e Γ, ιe_ " δ ,. Χρ<στιανοiις (Νεαρά 37), διότι αϋτη δΕν , , ) ' τω η' του εχει'\' ουΛους , , ' τούτων ατοπως κατα .εγε ' , , - ου· 'Εβραίου ιiλλα εις τον 

, , ") "' ' Χριστιανος υπερειχε τ ' όφείλεται μόνον είς την ~π~ .ηψ~ν ~τι ο δ' ... το άβάσιμος φαίνεται εκ νομοfl-ετικών δια
φόβον τοίί προσηλυτισμου· οτι δ ?,υ τος εν ηΧΧΧΙΧ 32- 3. 

'ρω·ν- β/ Προχειρον ' , -τάξεων μεταγενεστε :· , , - ' υ 'Ιουδαίους νά σuνεορτάζωσι μετα -τ;ων 
δ Έπίσης ό 'Ιουστι\'ιανος απηγορευεν εις το'λ~ , , ο- Προκοπίου ώς παράνο-

- , Πάσχα· άλλ' {l διάταξις καταγγε Λεται υπο τ υ Χριστιανων το 
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κλη~ία~ έ~έσ~ιζε κανό~ας άποβλέποντας είς τfιν πρόληψιν πάσης πυκνης 
μετ αυτων επικοινωνιας, καταδιχάζουσα τοiις μετ" αύτrί}ν συντρώγοντας η 

σ~/~λ~υομέν~υς 00ς καl tO'Uς ~ροσφεύγοντας εLς Ίσραηλίτας ίατρούς \ τέλος 
~ ο __ ~λ-~ς ,τη_? Κωνσ,τα~~ινοι~πο):εω_ς _δΕν _flν~-~~ε-~~-~~-~~~-~__Q_ι::Τοι ν~- ~-~-ρ-~_ρχωνται 
εr-~:r~-~-~ _:η~_ βασ~λεuουσαν, ?_:ι:ως κατα την μαρτυρίαν του Τσ-υδέλα επραττοv 
οι Χριστιανοi μεγιστάνες έπίσης δΕ καl ή νομοftεσία ύβρισηκώς ένίοτε περl 
~υτων Εκφράζεται 2

• "Αλλ&. πάσα ι αύται αϊ Εκδηλώσεις μισαλλοδοξίας~ καi δη 
η σπουδαιοτάτη πασών, δηλαδ1) ή άνικανότης_ περl τΟ πολιτεύεσθαι καi τΟ 
~τρ~τε3ε~~-~-ι, • ε~χοv, γενιzι:Ον• ~αρακ~Q~, Επεκτεινόμενα~-- έ~Ί. ~d~-~'Cov----~-δj~.μ~ 
ορiJοΟο"ξων , επι πλεον δει εαν έτίτρωσκοv η)ν φιλοτιμίαν, έσέβοντn τούλά
χιστον η)ν ζωήν, την περιουσίαν καl την έλευ-θερίαν τ-fjς λατρείας. 

cH τελευταία αϋτη άλη{}ώς φαίνεται καταπατη&είσα ύπΟ τών βιαίων 
έκχριστιανισμών. ~Αλλα τούτων }1 σημασία δΕν πρέπει να έξογχ.ωfJfι. 

Πράγματι ο'!. διωγμοl ούτοι oU μόνον οUδέποτε συνεδυάζοντο πρΟς 
σ~αγάς, έξορίας 11 δημεύσεις1 άλλ~ &πέβλεπον μόνον εlς σωτηρίαν τών ψυχών 
των βαπτιζομένων καl συνωδεύοντο ύπΟ χορηγίας σπουδαίων προνομίων 
~α~ έπεξετείνοντο είς τοUς έftνικοUς καl τοVς αίρεηκούς πρΟς τούτοις ούτοι 
υ~ηρξαν: 1 ον) σπανιώτατοι· ό Κράους, συγγραφεUς 'Ισραηλίτης, αναφέρει 
μον_σν τέσσαρας έντΟς δέκα καl =rλέον αϊώνων· 2ον) έξηγοϋνται ίιπΟ έξαιρε
τικων περιστάσεων, 1iτοι έπl μΕν τοϋ cΗρακλείου, Λέοντος τοϋ ~Ισαύρου καl 
τοϋ Βατάτζη ύπΟ &γώνων οϊτινες Ε8-ηκαν είς κίνδυνον αVτοϋ τοϋ κράτους 
τfιν Uπόστασιν καl Εδοσαν είς τfιν όρι'tοδοξίαν, δι' ής τοίίτο διεσώ&η 1 έ8νικ0ν 
χ~ρα,κτ~ραι έπ~ δ~ τών ~ύο πρ(ότων Μακεδόνων (Βασιλείου καi Λέοντος) ύπΟ 
τ~ς ~ν~γκης τ~ςο επ~βο:-η,ς {J?ησκευτικijς ενότητος ε1ς πληiJυσμiιν δv έχώριζον 
α ι αιρεσεις και η μη εισετι εξαλειφiJείσα εΙδωλολατρεία'· go') 'Η σαν βραχυ-

μος. Βλ. Άν~κδοτα,_ ~XVIII· πρβλ. 'Α μ. 'Αλιβιζάτον, DieKiι·chJίche Gesetzge· 
bung des Kaιsers Justιnιan (Βερ. 1913) σελ. 3U κέξ., καί Ρ f a η ηι ίί 11 e r Die KirchlicJ1e 
Gesetzgebung· Jιιstinians (Βερ. 1902) σελ. 30 καi. 90. ' 

1 Ό α' κανΟΟν τijς Εν Τρούλλφ 'Έκτης Συνόδου λέγει: ~Μηδέ τιc τών εν τώ ίερα
τικφ κατα.λεγομένων τάγματι η λα'ίκός1 τά παρCι τόη• 'Ιουδαίων Ο:ζυμ~ Εσflιέτω "η τού
;,ο~ς προσοι~ειούσ~ω, η εν νόσοις προσκαλείσ{}ω καί iατρείας παρ, αlιτ&ν λα~βανέτω 
η, εν ~αλανειοις τοuτοις παντελώς σuλλουέσθω· ει δέ τις πριiξαι έπιχειροί111 εt μέν κληρι
κ~ςειη,κα6αι,ρ~ίσ~ω· εtδ,έ λα'ίκΟς ~φοριζέσθω~· πρβλ. Ράλλη.καL Ποτλη, Σύνταγμα 
των {}ειων και ιερων κανονωv (6 τομοι1 'Αitηναι, 1852- 9), τόμ. Β' σελ. 329. 

2 Πρ6λ. τΟν πρόλογον είς τijν περi Νέας Μοvης Νεαρό:v τοϋ Μονομάχου. 
3 .,'Έλληνες καi 'Ιουδαίοι και αίρετικοί ούτε στρατεύονται ούτε πολιτεύον

ται:. L e u n c Ι a vi u s, Jus Graeco. Romanuαι ΙΙ, 97. 
4 

Ό Ν· Βέης (Ε. α.) ιiφ' οίi είπε πώς έκ τοϋ Συναξαρίου τοϋ 'Αγίου Νίκωνος τοϋ 
~ετανοε'Lτε :-ιανfiάνομεν Οτι ένσκήψαντος λοιμοϋ έν Σπάρτυ ό προμνησfiεiς "Αγιος δέν 
~στερ~ε να ;'/~θll έξ 'Αμυκλών καί να σώσn την πόλιν είμη έπi. τφ Ορφ να έr.διωχ'θώσιν 
εκ ταιιτης οι Εβραίοι, δίδει τi'jς στάσεως τοϋ Νίκωνος άκριβώς αύτη ν την έξ{ιyησιν, 
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τάτης διαρκείας. Οϋrως οί διωγμοl του CΗρακλείου χρονολογοίiνται απο τοίi 

631 η καl τοίί 633, 1iδη δf: άπΟ τοϋ 64L αναφέρονται Εν Κωνσταντινουπόλει 
πολυάριiJμοι Έβραίοι 1. Οϋτως έπίσης 'l Έκλογη τών 'Ισαύρων, ijτις 
( XVII, 52) περιλαμβάνει μέτρα κατa τών Μανιχαίων καl τών Μοντανών ', 
οϊτινες συγκατεδιώχθησαν μετα τών CΕβραίων, ούδΕ:ν 'ίχνος &ντισημιτισμοίi 

περιέχει 3. Οϋτω καl Ο Πορφυρογέννητος εκφράζεται περl τfjς πολιτικής τοϋ 

πάππου, flv ένέτεινεν Ο πατήρ, ώ; πρΟ πολλοϋ έγκαταλειψ&είσης, εκ δΕ τών 

λόγων του μάλιστα συνάγεται Οτι οί βί~ βαπτισ&έντες 1ΊδυνήfJησαν ακωλύτως 

να έπανέλ8-ωσιν είς την ftρησκείαν τών πατέρων των, fJ~ Οπως επι τΟ κομψό
τερον γράφει «εί.ς τΟν Sαυτώv Εμετον» 4• Τέλος καl ό Μιχαηλ Γlαλαιολόγος 

1Ίκολού&ησεν Qί,ως(ΓVtίσtρ<Jq?ΟVtΟίΠ3άτάτζη πορείαν, δειχftεlς φιλοσημίτης 5, 

ό δΕ υίός του δΕν επέτρεπε να γίνεται διάκρισις μεταξV CΕβραίων καl Χρι

στιανών 6. 4ον) Ούδέποτε ετυχον τfjς έγκρίσεως τfjς Έκκλησίας1 fiτις Εφίτασε 

μέχρι τοϋ να καταδικάσrι αύτοUς ρητώς~ δηλώσασα δια του όγδόου κανόνος της 

z 'ο!κουμ. συνόδου (τijς β' έν Ν ικαίq. 787) δ τι καλλtτερον είναι οί ΟΕβραίοι νι\ 

παρατηρώ ν δτι κατά τοiις χρόνους έκείνοιις «οί 'Εβραίοι fjσαν- καδΟΟς καl ot Μηλίγγοι 
Σλαϋοι τής Μάνης~ μεγάλο έμπόδιο στό ξάπλωμα καi '3'εμελίωμα τής ΕUαγγελικfjς 

ιiλη-8-είας», Ό σοφΟς συνάδελφος παρατηρεί πρός τούωις Οτι ό Νίκων εi'.iρεν άντίστασιν, 

διότι οί Έβραίοι εlχον τΟ έμπόριον εΙς χείράς των καi άκόμη. ώς προκύπτει έκ τοϋ συv

αξαρίου, τΎjv φιλίαν καl τήv συμπά{)ειαν μερικών ιiρχόντων τής χώρας. 

ΠαρακατιWν ό Βέης άποδεικνύει, δτι πολυάρι'θ-μος έβρα'ίκη κοινότης εύρίσκετο έν 

Λακεδαίμονι έπl Παλαιολόγων, και δη προάστιόv τι τοίi Μυστρa, ώς προκύπτει έξ έπι

γραφών καl έκ τοϋ όνόματος -.:Έβραίκ.1) Τρύπη~ κατφκεiτο, έν μέρει τούλάχιοτον, ύπΟ 

Έβραίων. Ή ύπαρξις πολυαρί'fi'μου Έβρα'ίκοϋ πλη'3-υσμοϋ έπί Παλαιολόγων1 γε\'\'~ τi)ν 

ύπό{}εσιν δτι ό διωγμΟς έκ Λακεδαίμονος ύπήρξε προσωρινΟς Οπως τάλλα Βυζαντινό; 

αντισημιτικά μέτρα. ΤΟ Οτι ό Βενιαμiν Τουδέλας δέν ιiναφέρει τούς 'Εβραίου; τής Αακε· 

δαίμονος, δέν άποτελεί έπιχείρημα κατά τοιαύτης εΙκασίας, διότι ό ραββϊνος δέ,, έπε

σκέφ'3-η η τάς βορειοτάτας πόλεις τής Πελοποννήσου ( πρ6λ. άνωτέρω σελ. 4), 

' Φέρονται μάλιστα ώς συμμετασχόντες στάσεως έκραyείσης κατά τ(η• -&άνατον Κων

σταντίνου τοϋ Γ' καl ώς καταλαβόντες την Ά γίαν Σοφίαν1 βλ. Ν ι κ η φ όρο υ 1 Τά Μετό 
1\Ιαυρίκιον, 35. 

2 Ό Θεοφάνης ( 336) γράφει Οτι κατά τό δέκατον Εκ τον έτος της. βασιλείας του 

«ijνάγκασεν ό βασιλεUς τοUς 'Εβραίους καl τούς Μοντανοiις βαπτίζεσ&αμ. 
3 'Εξ oiJ μάλιστα ό Ζαχαρίας (Geschichte d. gr.-r. Rechts, γ' έκδ., Βερολ. 1892, 

σ. 338) συμπεραίνει δτι τΟ σχετικΟν τ01Jλάχισι:ον κέφάλαιον τijς Έκλογijς χρονολογείται 
άπό τού Κωνσταντίνου Ε'. 'Έστω· δο'δένrος δμως Οτι ό Λέων έβασίλευσε 34 Ετη καΙ δτι 
αί βίι:ι- βαπτίσεις ήρχισαν τΟ δέκατον Εκτον Sτος της βασιλείας του 1 Επεται Οτι αύται δέ·ν 
διήρκεσαν ούδΕ Ε:πi. εlκοσαετίαν. 

t Vίta Basilii, κεφ. 95. 
;; Πρβλ. Κ ρ ά ο υ ς σ. 54 - 5. 
6 ΟUτως:έ" τφ προμνησ'θέντι χρυσοβούλλφ τώ\' 'Ιωαννίνων λέγεται: «''Ινα δέ εύρί

σκωνται καί οι εν τίi τοιαύτη πόλε ι 'Ιουδαίοι εLς έλευ-&ερίαν καl άνενοχλησίαν~ κ α τ α 

τοi!ς λοιποiις έποίκους αύτη ς». Πρβλ. καίτ& σχόλιατοϋ Μουστοξ;όδου, 

Έλληνομνήμων1 σ. 486- 487. 

3 
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μείνωσι τοιοϋτοι «ίl προσποιούμενοι Χριστιαvίζειν μυκτηρίζωσι τΟν Χριστόν» ι. 
5°ν) Έκ τοϋ συναξαρίου τοίi eΑγίου Νίκωνος φαίνεται δtι προσέκοπτον 
εLς την άντίδρασιν τών πλη&uσμών 2• 6σν) Είχσν &ς άντιστά\Jμημα περιό
δους, κα~· Clς οι αύτοκράτορες Εvεπνέοντο Uπ9 τfjς Επιitυμίας να άπσφύγωσι 
πάντα περι~τΟν Εξευτε/.ισμόν 3, καl U.λλας, ώς την είκονομαχίαν 4 , καit~ Ciς σί βασι
λεLς <<εστεργον καl f'ΊΥάπων τοUς ~Ιουδαίους τών Cί.λλων dν\Jρώπων διαφερόν
τως>> 5, Επl τοσοίίτον μάλιστα, ώστε χορηγΊ1σαντες και άσυδοσίαν φόρων είς οϋς 
ύπήγοντο σΕ Χριστιανοί 6, προεκάλεσαν κατ α μf:v τοϋ υίοϋ τοίι Λέοντος Γ', 
Κωνσταντίνου του Ε' τfιν κατηyορίαν δτι fμο «ίουδαιόφρων>> f]τοι κρυπτο
εβραίος 7

, κατa δε τοίί Μιχαijλ τοίί Τραυλοίί οτι έκ κρυπτοεβραίων κατήγετο 8• 

- -- ---------------

1 

"Ήδη ή εκ τη Σύνοδος (Εν Κωνσταντινουπόλει 680 -1) μή άποδεχομένη τdς βαπτί
σεις, α'ίτινες Εγίνοντ;ο Επί σκοπψ διαφυγης ποινijς 11 χρέους (τίτλ. IV κανιhν 71) dπέσοερ
γεν a fortiori τοUς βίq. Εκχριστιανισμού;. 

' Βλ. άνωτ. σελ. 12 σημ. 4. 

s ΤοιαUτά τινα αίσf}ήματα Ενέπνεον, φαίνεται, tόν Μανουηλ Κομνηνόν, Οστις διά δύο , 
Νεαρών (LV καi LXXX, έν τfj συλλογft τοϋ Ζαχαρίου ]. G.- R. ΙΙΙ. 440 καi 504) <iφω
μοίωσε τρόπον τιvό. δικαστικώς τοlις 'Ιφραίους, άπαλλάξας αύταUς τύπου δρκου άπε· 
χi}οϋς καΙ. fδiq έπιτρέψας νά δικάζωνται ύφ' δλων τών δικαστηρίων και Οχι ώς πρότερον 
ύπΟ εlδικοϋ δικαστοU, τοϊί στρατηγοU τοϋ Στενοϋ. Είς είδικην άρμοδιότητα, τijv τοU Λογο
.Οέτου τοϋ δρόμου, ύπήγοντο και ol ξένοι· βλ. Α. Albertoni, Per una esposizione 
del diritto bizantino ( "'Ιμολα, 1927) σελ. 127. 'Ο ίπποτικΟς βασιλει'ις φαίνεται νd άφflκε 
νιl περιπέσωσιν εiς ϋπνον καί τινες τών έv σελ. 12 μνημονευθεισών διατάξεων, άφ' οίί 
κατd τΟν Τουδέλαν εΙχεν ό ίδιος 'Εβραίον ίατρόν. 

~ Διατί οί είκονομάχοι τοσούτον ηύνόουν τοiις 'Ιουδαίους; Οί κατ' αύτών γράψαντες 
Βυζαντινοi δίδουσιν ώς έξήγησιν ε'ίτε δτι οί έν λόγφ βασιλείς ijσαν κρuπτοεβραίοι τΟ 
φρόνημα η η]ν καταγωγην (βλ. κατωτέρω Θεοφάνη καi τόν Συνεχιστην αUτοϋ) είτε (cδς 
γράφει ό μετριοπαtl-έστερος πατριάρχης Νικηφόρος) δτι οί 'Εβραίοι ύπηρξαν είσηγηταί 
τού είκονομαχικοίί κινήματος. 

ΟUδεlς δ' δμως έκ τών νεωτέρων πιστεύει τΟ. τοιαϋτα. ·ο διάσημος Ρουμάνος ίστορι
κΟς Ν. ] orga έν &.νακοινώσει είς την ΡουμανικΎjν 'Ακαδημίαν (Τμημα ίστορικΟν ΙΙ 1924) 
ύπΟ τΟν τίτλον Τ rl αίτια τ η ς ε ί κ ο ν ο μ α χ ία ς, φρονεί ότι ή εϋνοια προήρχετο έκ 
της έπι{}υμίας ύπηκόων .:εύπει{}ών, έργατικ&ν καi προ'δύμω·ν να τελ&σι φόρους», ήτοι 
κατόχων άρετ&ν ξένων πρός τοι'ις ύπ' αύτών διωκομένους μοναχούς. Δύναται νιl παρα· 
τηρηftij έπίσης δτι ή μεταρρύ'δμισις τοϋ ένάτου αίcΟνος Εχει πολλΟ. τΟ: κοινό. πρΟς την 
τοίί Λοu-&ήρου, καi δτι καΙ οί διαμαρτυρόμενοι έδείχ{}ησαν εiινούστεροι τών κα&ολι
κών πρΟς τοUς 'Ισραηλίτας οίίτσι λ. χ. f1δυν1]1'}ησαν να έπανέλtl"ωσιν είς 'Αγγλίαν, &φ' ής 
διιi τοϋ Κρόμβελλ κατίσχυσεν Οριστικώς δ προτεσταντισμός- άλλαχοii διετυπώσαμεν 
την είκασίαν δη ή έπιστροφή των σuνετέλεσεν εLς τ'Ι]ν &νάπτuξιν τών τραπεζών, βλ. 
Histoire de la Bauque d' Angleterre, τόμ. Α' σελ. 36 κέξ. 

~ Σuνεχιστi)ς τοϋ Θεοφάνους σελ. 48. 
6 Αtιτό'β-ι. 
7 Θεοφάνης σελ. 404. 
8 

Πρβλ. έπi τοϊί ζητήματος J. Β. Β u ηr, Α History of the Eastern Roman Empire 
802- 877 (Λοvδtvον, 1912) σελ. 78. 
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" χατa μέρος τι:Χς Εξαιρετικώς δυσ.μενεϊς _η :ύμε:εϊς Άφήσωμεν ομως · . ~ , 
περιόδουζ καl περιορισfiώμεν είς τΟ:.ς όμαλάς, ~~τ,ινε: ειναι ~αι ο~,~~ η~ο;;~ 

• Δ , , δ προμνησυεις ισχυρισμος • ατικώc διδακτικαι. ια ταυτας , cy , _ 
πρ~γμ-s- ·σ;βαστfι δσον ή ζωη καl 1i περιουσία, Επικυροϋται: ,α ) ~ πο ,των 
τρει:ιt~:~κών διατάξεων, αϊτινες ού μόνον Cίφηνον την -&ρησκειαν ελ,ευ-&ερα~' 
:ολλμα" κα'ι .η" δ'] άπΟ τοϋ 412 ι, __ Ε-&έ_q_;Ιιζον .. μέrρα κατ& τών άποπειρωμενων θν~ 
α ' ---·-- ------ -- .. - -- , ., - δ' δ ' ,' μεταχειρισ ω " --,- cΕβραϊχcΧς _ίεροτελεστιας -, γενικως ε, ια \α 
τ~g_α~φσι τ_α)_ς , .. ου-'ε'πιφανεστάτου τών 'Άγγλων Βυζαντιολόγων, πολυ
tην φοασεο .ογιαν τ , " , , 
λ ' , J Β Β u r'" (<&πέβλεπον μάλλον vcX προστατευσωσι η να περιορι-κ αυστου . · _,' 

σωσι τcΧ δικαιώματα τών Ίουδαίων» 3:. - • , ) 
)λ -1 1 διαπρεπόντων έπι εκκ ιη-β ') Ύ πο τi'jς ~πάρξεως π ο , ών σραη •:των 

- δ 'α 4 11 ίJρησκευτικαίς συγγραφαις 0 • ~ 
σιαστικu πα ι ει, • ο ξ' Ο" Ήλίας δ Ν ισιβηνος 6 εν ') cyφ~ δσων λεγουσιν οι ενοι. uτως 

~ργωγ καλουμένω 'Απόδειξις τi'jς 'Αλη{}είας τi'jς Πίστεως'. γράφει: 
• • ~Α , 'Εβ , υς ώς κατοίκους τώιτ χωρόJ"Ι' των, τους προστα~ 

"'Οί • Ρωμαίοι &νέχονται ~ο, ,ο~·ς , ρ~ω ως lε οτελεστίας καi. να κτίζωσι α1η·αγωγάς. 'Εν τφ 
τεύουαι, rοϊς επιτρέπουσι να τελωσιν,~πισι!μ , ρδ J. ~ • Εiμαι '/ουδαϊ:ος. 'Έκαστος εξ αVτω1' 

, ' "' [. δ ϊ:οι δύνανται ει.ευθερως 1'α η .ωσιν · , , , , 
κρατει τουτφ οι ου α . , , , ηται δημοσίq. χωρις ουτε ι.ογον 
εl1'αι ελεύθερος νά: άκολουθfj n}1' θgησκειαν του ~αι να ~ροσευ~ - , ' ντ -'~ι » 

δ ' - ' , vά: δώσrι η" ειιπόδιον οίο1'δι}ποτε έν τfi οδφ αυτου να συ"Ι α η .7 . 
ια τουτο να εχη :ι , ' λ J {t ' 

co Σϋ~ος Θεολόγος προφανώς άπσρεϊ δια τ~ν τοσ~ν φι ,ε-~~ εcρια;;. 
λ • η-ς προς τοuς αiρετικοuς έπιδεικνυομενης. Επειδη δε ως - . 

μεγα υτεραν τ , " ' ς έκ των , - ε νώριζε τα τών Μουσουλμανων, αγεται τι 

~~~:να::~~γαη~,;:~σuγ δτι καl έν ταίς χώραις τούtων η τύχη• τών ο~~ρ~ί':'ν 
, ., το π οκ ιτωτέρα. τfις τών έν Βuζαντίφ. Τοϋτο αρμόζε~ να το~~ ι~, η, ι~τι 
δεν~ 'f ρ cρε'ντυ'πωσις δτι έν τούτω bί Βυζαντιvοl ύπερειχον μεν ισως των 
κοινη ειναι η ' , ~Α λ' c ~ ' Vτη 
Δ - ' c λείποντο δ" δμως τών Μουσουλμανων. λ η εν:_υπωσις ~ 

π υ::~~,~~:ε ε'ίτε έκ συγχύσεως προς τα κατι\ τών Σ~μαρ~.ιτων ο ληφ~ε::~ 
μ~τρα s, ε'ίτε πιίJανώτερον έκ τοϋ μεταγενεστέρου γεγονοτος στ ι οι Τουρ 

------

-~Α-π: τoii Θεοδοσίου Β'. βλ. c. Th. x.vr, 8,,20,. β1 • ε'ις 
.ι:ι δ } Ί (αύ-ι:όftι 26) άπο ,επουσης 2 τ~ 423 ή διάταξις αϋτη συνεπληρωvη ι α" .ης ' 

φ , , δ ' ωσιν η yQ: κσύσωσι συναγωγας. 
τοι'ις &ποπειρωμενους να ιαρπαο . gg~ -565 (2 τόμ. Λονδίνον 1923) τόμ. Α' σ. 382. 

s History of the later Roman Eιnpιre ' ,) 
4 Τοιούτους είiρεν ό Τουδέλας tδίq: έν Θήβαις. 

"Τοιούτους αναφέρει πολλ?ι'ιςΜδ Κράους.'α Μυγδονίας σπουδαία κατό: τοlJς μέσους 
& "Η Ν ίσιβις ή το πόλις της εν εσοποταμι. ' ' . , . 

, . , 'Ε κυκί οπαιδείαν Sν λεξει Νιsιbιs). χρόνους (πρ6λ. την Βρεττανι~~lν' γ. ~ J, 'ξ δ'{} έν Κόλμαρ τής 'Αλσατίας τφ 1886. 
1 Μετεφράσ6η yερμανισtι uπο Horst κ:ι-ι ε ε ο η 

, κοπη' εϋρηται εν σελ. 42. , ·π άναδημοσιευομενη περι _ • • , να διότί οϋδέν τών εν 
, δ , •cί χαρακτηρισfl-ωσιν ως αντιποι ' 

s Ταϋτα δυνανται ικαιως ' • , , . • βόρον δσον οί Σαμαρείται. 
' • δ ' ftη ύβριστικον προδοτικον και αιμο τiρ κράτει στοιχειων ε' ειχ {1- ' , '• Β ζαντινοl. χρονογράφοι διακρίνοuσι τούτους 

Άλλό: καΙ. ή Βυ~αν:ιvη ·νο~οζ ε~ι~ρκ:~u~ι με~α τfιc συνήθους αUτφ εtλικρινείας έν σελ. 18 
τών 'Ιουδαίων, ως αναγνωρι ει -
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σουλτάνοι ύπεδέχο\•tο τσUς ύπΟ Χριστιανών ήγεμόνων διωκομένους Έβ ' ι 
δ • β 'ζ , , • ραιους , 
εν ασι εται επι των μαρτυριών τών συγχρόνων καδ~ Οτι ό με'ν Βεν ' 
~δ' - ' ιαμιν 

~υ εν τοιουτον παρατηρεί, άναφέρει μάλιστα τi]ν ϋπαρξιν «Ε'\' δλαιc ταίς 
Ισραηλιτικαίς χώραις» είδικοϋ φόρου έπl τώv ι:Εβραίων ο-δ δεν πο~ ~ 

' δ ' ' Β ζ , , ειται 
μ~εια~ ι α. το υ αντιον ~ δ δε 'Άραψ γεωγράφος Masudi ει'ίρεν έν 
;η χω.?q. ,των ~αζάρων, ~)ς, οί ήγεμόνες φέρονται &ς &σπασ&έντες τΟν 
Ιουδαισμον, παντως δ" ηυνοουν τα μάλιστα τοUς άvήκοντας είς τΟ ifρή
σκευμα τοϊiτο 2

, << cΕβραίους έξ δλου τοϋ Μουσουλμανικοϋ κόσμου» s. 

κέξ. iiνfiα πραγματεύεται περl. Σαμαρειτών. Περί τών πρΟ τοϋ i!-ανάτου του· 'Ιου • , , _ , , στινιανου 

;τρωτων αυτων επαναστασεων πραγματεύεται καi ό J. Β. Β u r y "' · • ' Β· ' 8 ., (" , ε. α. τομ. σεr. 5 
κε.,., οπου παραπε~π.ει καΙ. εlς τΟ τφ 1887 δημοσιευθέν έργον τοϋ ιiκαδημα'ίκού Γ. Σ ω. τη
ρ ι α δ ο υ, Zur Krιtιk νοn Johannes von Antiocheia) καΙ 365 _ 6 Τ' ' -
δ · , , • · ο συμπερασμα του 
ευrερου τουτου χωρίου αρμόζει να ιiναδημοσιευt'J-Υi ενταύθα· «Του' ς 'Ι δ • • 'Ι · . . tι · ου αιους ο ου-

στινιανος μετεχειρισtΊη δλιγώτερον τραχέως καίτοι έξεφράζετο περi. αϋτω·ν με • α' 
' • ' ' λ , , τ υστη-

ροτητος και απεκ ειεν αυτοuς τfjς δημοσίας {ηr1]ρεσί.αc δέν του' ' ' " -, _ , . , _, ς εστερει ομως των 

αστικων δικαιωv, την δε Ίσραηλιτικ-ι)ν ftρησκείαν έκρινεν έπi. τοσούτον ν • • 
β , " , _ , , , ομιμον και 

σ ε ~σ τ η ν ,ωσrε, δια της απο τοϋ ετοuς 553 Νεαρiiς 146 έμερίμνησε περί τού καταλ
λ:λοτε('ΟU τροπου η]ς διεξαγωγfjς της λειτουργίας έν ταίς Συναγωγαίc η" ης έπετρε' . 
να δ ξ • 'Ε)) · . -' πετΌ 

ιε αγηται ' .ηνιστι και Λατινιστί. 'Η μετάφρασις τών •Εβδομη' - • , , β , ,. , , , . , κοντα συvιστατο ως 
η ακρι εστερα, αΛλα δε1• ωτεκλειετο η τού 'Ακύλα». 

I Ή τοιαύτη πολιτικt) μέχρι τών ή μερών μας εξησφάλισε το·ις Του'ρ , , ~ , _ , κοις τη·ν μονιμον 

σuμπαftειαν τ~ν εν τfl Δύσει '~σραηλιτών, έξηγει δ' έν πολλοίς τΟν κατc:Χ τήν τελευταίαν 
πεντηκονταεηαν φιλοτοuρκισμον του έν πολλοLς είς "Εβρα'ίκΟ:ς χεϊρα ' ., • .. _ , , , ς εuρισκομε,ου ευρω-

παικου τυπου, ως καl πολλό>ν Έβραίων πολιτεuομένων. Έπανειλημμέ ω λ • 'θ 
" ' ) · δ · " ν ς ·Χ· εσημειω η 
ο~ι ο ... ω~ ος Re~dι~~' οστ.ις ά~~ τοί) 192~-2 τόσονέπέδρασεν έπl τijς 'Αγγλικης πολιτι
κης η το Ισραηλιτη.,. Αλλα και ο χρησιμωτατος τ&ν φίλων οϋ~ Εσχεv η' Πu'λ • Δ • 
') ~ " 1 • • , , , ~ η, ο ισραε
.η.,, ωφει ,ε κατα τον Γλαδστωνα τον ειιπα-tΊ·η· φιΧοτουρκισμο'ν του ε'ις ' 'Εβ .. • , • την ραικην του 

καταγωγ~v· βλ. Α. _'Αν~ρεάδη ν, La ρolitique orientale ang"laise avant et pendant 
1e Congres de Berlιn (εν La Vie des Peuples Αϋγουστος 1922) ε",,θ ' • 

ο· < - - ' α και παραπομπαι. 
. ι_ Εβρ~.ιοι τ~1ς Δύσεως -tΊ·α έδεικνύοντο 'ίσως έπιφυλακτικώτεροι, θ.ν άνελογίζοντο 

~ετα του μεγαλου οικονομολόγου Roscber, δτι οί Τούρκοι δέν έφιλοξένουν τούς 'Εβ • 
ε 1 1 &' , , ραιους 
, κ φ.ι ,ε .ευ εροu πνεuματος, αλλιJ. διότι μ1) Οντες οί tδιοι έμποροι, προετίμων νό: ίδωσι 0 
εμποριον εtς χείρας αόrών 11 τδ")ν Έλλήvων καi. τcΟν 'Αρμενίων ών ε'φοβο· ' 'θ τ , , . , υντο τας ε νι-

κιστικας τασει~ (Βλ. Dιe Stellung der Juden ίm Mittelalter έν Zeitschrift fίίr die gesam-
mten Staatswιssenschaften, τόμ. ΧΧΧΙ, 1875, σ. 503 -526) προς τούτ δ' " λλ • 

δ· ξ . , , • οις ε ο τι πο ακις 
κατε ιω αν και επιεσαν αϋrούς (βλ. Μ. Fr a n co, Les Juifs dans !'emρire ottoman • 
~evue des Etudes Juives, xxvr, 1893, σ. 111 κέξ.). Εlς τοUς άντισημιτικΟ'Uς διωγμο:ν 
επρωτοστάτουv οί Γιανvίτσαροι, &.λλd: καl ό 'Αλη- πασσιiς έδει'χftη ' • • ς , _ , υ τοσον αρπακτικος 

εναν.τι τω~· ;λο~σιω:ερων :Εβραί~ν, Wστε πολλοί τούτων έγκατέλιπον τα κράτη του κατα
φυχ?ντες .ιδιq. ει~ τας 'l~νιοuς νησους (βλ. Β έ η ν, Judentum von Janina ε. ά. σ. 169). 

- Περι Χαζαρων και "Εβραίων βλ. τΟν Κ r a u s s δστις (σελ 150 6) ε' ξ λ - • , & , ~ .. , , . , . - αντ ει, ως 
?υνη ως, ~ας Ιο~δαικας πηγας, και τΟν Β u r y (Eastern Roman Emρίre σελ. 402 _ 8) 
οσ:ις παρε,χει και ,γε~ικωτέρας πληροφορίας περl της Οργανώσεως τού νοτιορρωσικο~ 
τουτο11 κρατους και των δεσμών α-ότοί.i πρΟς τΟ Βυζάντιον. 

s Πρβλ. τόμ. Α' σ. 40! Γερμα,•ικfjς μεταφράσεως του Sprenger. 
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~Η &λή-&εια είναι Οτι Οπως πολλαl τών κατ& τών Βυζαντινών προλή

ψεων, οϋτω καl ή περl ή ς ό λόγος &φείλετο είς αvεπαρκη ερευναν τών πηγιί:ιν. 

Δι& τοίiτο δ~ άκριβώς άφ~ ής άvέitαλον α'L Βυζανrιναl σπουδαί, a'L Επl τοίi 

ήμετέρου -8-έματο; κρίσεις τώv &μέσως ένδιαφερομένων ίστορικών τοίi Ίουδα
"ίσμοϋ μετεβλή&ησαν Clρδην. Κατα τα μέσα τοίi ιgau αίώνος ό διάσημος 

ίστορικΟς Α. Graetz 1 έφρόνει δτι ό άντισημιτισμΟς μετεδό{}η έκ Βυζαν
τίου είς την Δύσιν μέσφ τών Σταυροφόρων. ΝUν καl παρ~ αϋτοίς τοίς 
~Εβραίοις άντί-&ετοι κρατοϋσι γνώμαι: ~σ Στράους άποδίδει τil"'~' σχετικώς 

φι.λελεύ-θ·ερον πο.λιτικην τών Νορμανδών είς Βυζαντινηv έπίδρασιν 2• cO δΕ 
Σαμουijλ Κράους ύποστηρίζει Οτι οί Δυτικοl &vι:l να μολυν-&ώσιν ύπΟ τών 
Βυζαντινών έμόλυναν τούτους, ώς έμφαίνει τΟ δη ή τύχη τών έν τίJ αlιτο
κρατορίq; ~Εβραίων ητο προκριτωτέρα πρΟ τώv σταυροφοριών η μετ' αυτάς. 

ΠρΟς μαρτυρίαν τfjς άγα&ότητος τών μεταξ1'.ι τών δύο στοιχείων σχέ
σεων άρκεί να παρατηρη-3-fι Οτι ταίίτα ησαν εl.ς τόσον στεvην έπικοινωνίαν, 
cΟστε δυνατΟν είπείν δτι άπΟ σχεδΟν πάσης Ciλλης &πόψεως πλην τfjς δρη
σκευτικfίς, οί ~Εβραίοι fισαν εξηλληνισμένοι. Έκ τών όμο-&ρήσκων οϋς δ Του
δέλας συνήντησε, πολλοl i!φερον <Ελληνικα έπώνυμα (λ. χ. Ψ αλτήρας) τινeς 
δ' Ι!φ{}ανον μέχρι τοϋ να λάβωσι καl ονόματα ΕΚ τfίς Έλληνικfίς μυ{}ολο

γίας ο~τως ό πρόεδρος τfίς κοινότητος Λευκάδος (η 'Άρτης) <καλείτο 

Ήρακλfίς. Γενικώτερον δέ, ώς λέγει δ οvτως άρμοδιώτατος Κράους (σ. 99): 
«ΟύδαμοV τής Εiορώπης ούδ' i-1' αύτfj τfj Ίσπανίq. καi τfj • lταλίg, ο{< Εβραίοι συνrισθάν
θησαν τόσον βαθέως τi;ν έγχώριον γλώσοα1, κai πολιτισμC11' lfaov εν Βυζω,τίφ . .... Ούδεμι'α χώρα 
ιlφijκε τόσον βαθέα ('χyη εν τfl γλώαση, τfj ποιήσει, τfί λειτουργίq., τοίς ραββινο- θρησκευ

τικοίς συγγράμμααιν, δσον ή μεσαιωνικη Κωνσταντινούπολις~. Τοσούτο ι δ~ είναι οί Οροι, 

οϋς τα -&ρησκευτικα CΕβρα"ίκιl μεσαιωνικα συγγράμματα fιρανίσ&ησαν έκ τfjς 
cΕλληνικfjς, ιΟστε ή συ.λλογη αύτών (εργον καl αϋτη τοϋ χαλκεντέρου Κράους) 

καταλαμβάνει δύο ογκώδεις τόμους 3• 

1 Geschichte der Juden von deυ 3..ltesten Zeiten bis auf die Gegen,,·art. ΤΟ πολύτο
μον τοϋτο i3ργον Εσχε πολλitς έκδόσεις. 'Εν τfl τοί.i 1895 (τfi τρίτη) τα περl Βυζαντινών 
εϋρηνται έν τόμ. Ε'. 'ΑκριβιΟς δ'εl.ς άvασκευήν τοϋ.Γραiτζ είχεν άφιερώσει ό Roscher 
η)ν προμνησftεϊσαν διατριβήν του. Προσθετέον δτι κατα τΟν μέγαν οiκονομολόγον καi 
ίστορικΟν δ άντισημιτισμΟς άπορρέει εκ της &ντιπα-&είας η,. αiσ6άνονται οί i-6-αγενείς 
πρΟς ξένους έμπορικώς ύπερέχοντας, ώς μαρτuροίίσι καt τα έπί-θετα: «τρώκται» ή «πολυ
παίπαλοι», δι' <Ον ή 'Οδύσσεια (ξ 288 κέξ. ο 416 καΙ. 419) κοσμεί τοUς Φοίγικας. 'Εν δέ 
τfi σπανί~ τ-ου πολυγνωσίς; ό σοφΟς άν1)ρ έξηγεί δτι οί 'Εβραίοι δέν ε1ναι ό μόνος λαΟς 
οίί ή άπαγόρεuσις του φέρειν τΟ: δπλα μετέτρεψε τΟν όλον βίον· εν τΌ Άναβάσει τών 
Μυρίων (Ι, 5, 6}, οί Λυδοi έμφανίζονται μόνον ~ς προμη-6-ευταJ. καl μικρf-μποροι· άλλΟ: 
Κύρος ό πρεσβύτερος, δτε κατέκτησε τήν Λuδίαν, ά..-τηγόρεuσε νit έκπαιδε'ίιωνται οί παί
δες εtς τό. όπλα, έπέτρεψε δέ μόνον είς την μουσικi}ν καi. τήν καπηλείαν, δηλαδή τό 
μικρεμπόριον (<Ηρόδοτος, Α' 155). 

2 'Έ. ά. σ. 16. 
3 Βλ. άνωτ. σελ. 1 σημ. 4. 
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Ι\' 

'Ή πρΟς την Δύσιν ύπερσχη 1tiι 1Ίδύνατο να άποδειχ1lft και ti.λλως πως: 
διiι τής παραβολής τών φορολογικών συστημάτων. Την Clποψιν ταύτην, είς 
ην άφιεροϋμεν, :ώς προείρηται, εκτενή μονογραφίαν\ άποφεύγομεν να άναπτύ
ξωμεν άπΟ του βήματος τούτου, γνωρίζοντες δτι τα φορολογικό ζητήματα 
εμπνέουσι φόβον ε!ς τa &κροατήρια. <Ο διάσημος Βυζαντινολόγος Hesseling 
μοi Εγραφε 2 : «στέργω να πληρώνω τοVς φόροι•ς, άλλα ούχl καi να &ναγι:.. 
νώσκω τUς περl τούτων πραγματείας». Καίτοι δέ, τfjς ~Ελληνικfjς φορολογίας 
οίJσης πολiJ πιεστικωτέρας τfjς cΟλλανδικijς, ύπο11έτω Οτι ή άπέχttεια τών 
παρ' ήμίν Βυζαντινολόγων προς τa φορολογικa μελετήματα δεν φ&άνει μέχρι 
τοϋ να προτιμcΟσι τοϋ κα{)ηγητοϋ της δημοσίας οίκονομίας τΟν οίκοvομικΟν 
Εφορον, ούχ ήττον γνωρίζω εκ τών προτέρων δη Β-α μοϋ όφείλωνται χάριτες 
Civ δειχitώ δσον Ενεστι σύντομος. 

Περιοριζόμενος λοιπΟv είς τ~ &παραίτητα παρατηρώ δτι πολU αμφί
βολον εΙναι άv οί Βυζαντινοί εφtlρμοσαv τΟν -Β·εσμΟν εϊδικης ~Ιουδα'ίκfjς φορο
λογίας καίπερ εύρόντες τοϋτον λειτουργούντα. Περί τούτου ρητη μαρτυρία 
ύπάρχει μία μόνη, ή τοίi 'Ίβν Χορδαδβέχ, καθ' δν«'Εβραίοι 'καi ε&νικοi έτέλουν 
χρυσοϋν νόμισμα κατι\ κεφαλήν». 3 Της δε μεμονωμένης ταύτης πληροφορίας 
μειοί τΟ κϋρος ή σιωπη τών Βυζαντινών 'ιστορικών καί αVτοϋ τοίί Τουδέλα 

' Οστις &vτι{}έτως δίδει πληροφορίας εμπεριστατωμένας περl τοίί «εν ταίς 
χώραις τών 'Ισμαηλιτών» καταβαλλομένου ύπο τών 'Εβραίων χαρατζίου. 
''Άξιον πρΟς τούτοις πρσσσχfjς είναι δτι σι εν τfi αύτοκρατσρί~ "Εβραίοι δεν 
εφερσν~ ώς σί της Δύσεως, είδικην Ενδuμασίαν, έν φ ή ιστορία διδάσκει Οτι 
11 πρΟς ταύτην ύπσχρέωσις ( &νευρισκομένη καl έπί Τουρκοκρατίας διd τσVς 
ε!ς το χαράτζι ύποβαλλομένους &λλοilρήσκους) πηγάζει οϋ μόνον εξ εννοίας 
κοινωνικflς ύπστιμήσεως, άλλα καl τfίς μερίμνης διευκολύνσεως τfjς είσπρά. 
ξεως κεφαλιχσϋ εΊ.δικοϋ φόρου. 

Άλλa καi &ν δεχilώμεν δτι &κριβljς είναι ή πληροφορία τοίi "Αραβος 
γεωγράφου, πάλιν ή ίtέσις τών Βυζαντινών ~Ιουδαίων φαίνεται καl dπΟ τfίς 
&πόψεως ταύτης άσυγκρίτως καλλιτέρα τfjς τών έν τfί cΕσπερίc.ι όμοίtρήσκων 
αύτών. Οiiτοι, έκτΟς τών δημεύσεων, ληστεύσεων καl Εκβιασμών, περl Φν Εγέ. 
νετο άνωτέρω ί\όγος, ύφίσταντο και άλλας άφαιμάξεις δια της νομίμου όδοίί, 
τijς φορολογικijς. Ή ] ewish Encyclopedia ,, εuρίσκει εν μόνη τfi κεντρικfi 

1 Βλ. τιi προσεχώς δημοσιευ{}ησόμενα Melanges Diehl. 
2 Πέμπων μοι μερικα Όλλανδικά δημοσιονομικό f,ργα. 
~ Μετάφρασις Barbier de Meynard έν Journal Asiatique, Ετος 1865, τόμ. Α' σ. 480. 
4 ΤΟ μέγα τοϋτο λεξικΟν είς δύο άρ-δ'ραι βλ. τάς /,έξεις taxation καi tal1age, έπισκο· 

πεϊ τΟ ζήτημα άνό: τους αLΟΟνας· η ΠEQi Βυζαντίου σιωπή ύποδε~κνύει ότι δέν π~οτεύει 
είς την έκεί ίίπαιιξιν είδικijς φορολογίας. 

'• 
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Ε~ dιπη δέκα καl πλέον "Ιουδα'ίκσ.Uς φόρους μικρο.Uς καl μεγάλους έί{ 
υρ · _ c , ' ~ ' ., ~δ' 

παραλλήλου εΊ.σπραττσμένους ι. Υπfiρχον δε προς τουτοις και εκτακτοι, ι ~q. 

έπ~ άφορμfι πολέμων- σ'ίτινες fισαν καl οί βαρύτεροι- η εύτυχών (δια τους 

φορολογοϋντας) γεγονότων, οίον στέψεως~ βασιλέω? η r:~πrι. ~ , c " 

Πείραν της παραγωγικότητος τών φορων τουτων εσχον αυτοι οι , Ελ· 
ληνες βασιλείς τfjς Νικαίας, ~ άφ' ού, δτε ~ Πάπα~ Γρ~γόρι~ς Επε~~λεσ&; 
ύπΕ:ρ Βαλδουtνου τοϋ Β' :ην ε~ικουριαν ... των β~σιλεω~ της ~υσεως, ~ Α γιο~ 
Λουδοβίκος εθηκεν εl.ς την δια&εσιν του Λατινου αυτοχρατορος της Κων-
σταντινουπόλεως μέρος τοϋ Εν Γαλλίq: Ίουδα'ίκοϋ φόρου 2

• , 

Πείραν δΕ της βαρύτητος τών τοιούτων υποχρεώσεων οί Βυζq.ν:ινοι 
'Ε~ραίοι δλαβον μόλις α\ Έλληνικα[ χώραι περιijλilον ε!ς Βενετικaς χειρας. 
Καl έν μ8ν τfι ΚερκύςιQ 3, fiτις περιηλftεν εl.ς το-Uς ΒενετοUς διc't. "συνί11lκ~ης, ~ί 
μεταξu τών δt Κερκυραίων πρέσβεων εuρεilέντες δύο 'Εβραίοι 4 ελαβον εγκαι
~ως τα μέτρα- των καl Εν τών &φσρώντων είς την Κέρκυραν πρώτων δ?υκικ~ν 
διαταγμάτων εξησφάλισεν αυτσvς &πο πάσης είδικijς φορολογίας. Είς την Κρη: 
την δμως, μη γενομένης συνί1ήκης, οί ~ενετοl .. ~?χον τα ς_ χ~ίρας έ~.ευ-&έρα~ κα~ 
μετ-ήγγισαν τα Εν τfι Δύσει κραtοϋντα. Εκ tου εργου τ~υ lππολυτου Ν oιret 

I ΟUτοι δύνανται να ύποδιαιρεft&σιν εtς: α') φόρους Ενιαυσίους, συχνάκις όρι~ομέ
νους κατ' &ποκοπήν, πρΟς Οφελος τής κεντρικης άρχ~ς 1\ τ,ω", τοπικών &~χών.~ β~) φ_ορ~υς 
πρΟς τΟν πάπαν η τΟ.ς τοπικός Εκκλησιαστικό:c; άρχας δια την πα?εχομενην υπ? τη_ς εκ· 

κλησίας προnτασίαν. γ') φόρους δι' {ξαγορΟν ώρισμένων ύποχρεωσεων ,: οtαι. αι. του s.er
νitium (προσωπίκής ύπηρεσίας), τοϋ φέρειν εtδικην περιβολΊ1'\', τοϋ διαμενειν εν ω.ρισμενυ 
πόλει (έν Γερμανίq. ό 'fiέλων νό. ταξειδεύσυ Επρεπε νό. τεΧ~συ τΟ καλού~ενον ,Geleιtsgeld). 

~Μ. Stern, Stellung der Piipste zu den Juden (Κιελοv,1895) τομ. ~ σ. 3~', , 
a Διι:'t την 'Εβρα"ίκην κοινότητα Κερκύρας βλ. την κλασσικην μονογραφια~ του, Ι~αν· 

νου Ρωμανοϋ, δημοσιευftεϊσαν τΟ πρόηον έν τl) έβδομαδι~ίq. Έ~τίq. (1891, το μ. α, αριΟ· 
24. 5) καΙ. μεταφρασ'fiε'ϊσαν έν τ'ft Reνue des Etudes Jιnνes τ~ μ., XXXIII, ~· 6~ ·, 74_. 
Περ\. τού έν Κερκίιρq: 'Εβρα'ίκού πλη{)-υσμού άπΟ στατιστικής αποψεως βλ ... την :πι τη 
βάσει ανεκδότων πηγών μελέτην ήμών, ΟLκονομικiι Έλλός 28 Άπριλ. 19~2, .ητις ανεδη· 
μοσιεύθη &μέσως έν τl) τότε έν ΆftΤJν~ις έκ,διδομέ~η Ίσραηί~ιτικ~ Έπι~εωρησει. , . , 

4 Νέα αϋtη &.πόδειξις της κρατουσης εν τα'ϊς Ελληνικαις χωραις ισοπολ,ιτειας ει~ 
ποίον Clλλο μέρος της γfις έκ μικράς καi μη πνευματικώς' ύπερεχο~σης ι,tειονοτη,τος {}~ 
έστρατολογείτο τΟ τρίτον μιάς πρεσβείας; Δυστυχ(ί)ς οι Βενετοι κατωρ-6-ωσα\ .πολυ 
ταχέως νό. μετατρέψωσιν εLς Εχ-6-ραν τι:'tς μεtαξU τών δύ? σtοιχε.ίων α.~ελφ~κ~ς σχ~σει~ .. 

'Ανάλογα €πραξαν καί &λλαχοϋ τfις Έλλάδος. 'Εν ανακοινωσει, .ητις εγενε;ο.εν τη 
'Α δ ιιία Ά'fiηνών βραχ\ι μετό: την παροϋσαν διάλεξιν (24 Ίανουαριου 1929)ι απεδειξα 
κα η, · , ' ' 'Ε β - ' 'δε ία ν 

ότι οί. έν ά.ρχl) τού ιγ' αtώνος έπισκεφθεντες την Κρητην _ραι~ι π.εριηγ~ται ου . μ _ 

νύξιν ποιούνται τoii καιι:'t τών όμοftρήσκων των φανατισ~ου τ~ν ε\:τ~πιων, περι ~ου 
όποίου όμιλοϋσιν ot περιηγηταί τoii ιε' αt&νος άρα οίiτος ~νεπ:υχ-6η ,ε~ι .Βενετοκρατι_ας. 

b Documents inedits.pour serνir a l'histoire de la domιnatιon Venιtte~ne en Crete 
de 1380 a 1485 (Παρ. ί892) tδίf!σελ. 13,26-7,143, 17f>, .23;. Σ~ναρμολογησιν με{}ο
δικiιν τών πληροφοριών τοϋ Ν oiret Εδωκεν δ Israel LeYι εν τη Reνue des Etudes 

Juives τού 1893 τ. XXVI σελ. 1~7 · 208. 
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καΙ. εLδικfjς μελέτης τοϋ Ξαν-&ουδίδου \ μανθάνομεν Οτι: 1ον) έτέλουν Ενιαυ
σίως φόρον κατ~ dποκοπήν, άρχικώς μΕν 1.000 ύπερπύρων, ,άνυψωitέντα 
βραδύτερον μέχρι 3.500· 2ον) οτι το '/, καi ένίοτε το 1J, πάσης έκτάκτου 
~εγάλ~ς ,δαπάνη: ?ιι:Χ ~ν~υπήγησιν πλοίων, τειχισμόν, λιμενικa καl δημοτικι:'t 
ερyα, επεπιπτεν επ· αυτων. 

'Ήδη ό πρώτος Ί'μο βαρvς έφ' δσοv οί "Εβραίοι, μη υπερβαίνοντες πολv 
τοiις χιλίους, &ντεπροσώπευοv μόνον τών 0,50 ο/ο τοϋ πληδυσμοϋ· διά τΟν 
αϋτΟν δΕ λόγον ό δεύτερος fιτο σκανδαλωδώς αvισος καt Cίδικος. 

Περl τοUς χρόνους έκείνους o'L Σικελοl cΕβραίοι, καίπερ άποτελοϋντες 
μόλις τα 3 °/ο τών κατοίκων τfjς μεγαλονήσου, έπέτυχον 2 ώς χάριν να πλη
ρώνωσι τΟ fv δέκατον τών φόρων. ~Εκ τώv ώς αν ω πείitεταί τις δτι και- οί 
όμόι'tρησκοί των Κρfjτες Μ fjσαν τοσοϋτο μάλλον Πρόι'tυμοι προς παραπλη-

' α , ] a~ cr 1 ) ' ' σι ν παρακ .η σι ν κα οσον ον η σαν υποχρεωμένοι ν& τελώσι πολλα πρΟς 

&ποφυγην έκτάκτων υποχρεώσεων (οϋτω τψ 1395 τοίς &πεσπώντο 3.000 
υπέρπυρα προς &παλλαγην &πο της Ί1ποχρεώσεως ~ης φυλακής τών τειχών)· 
2°ν) < β 'λλ ' 3 • β ' ' υπε α οντο συχνοτατα εις αρεα αναγκαστικα δάνεια· sον) 'όφίσταντο 

συνεχείς &ργυρολογίας έκ μέρους τών δημοσίων Ί1παλλήλων. 
ΣκληρiΧ έπίσης it(X τοίς έφάvη ή έγκάitειρξις έντΟς τών τειχών τών 

«'Εβρα"ίκών, (ghettos)· τοιαύτας όμαδικaς φυλακaς δεν έγvώριζον οί Βυζαν
τινοί. Εtς <'iκρον δ' &ξιοπαρατήρητον fιτο οτι μετa το πέρας τijς μεγάλης 
έπαναστάσεως τών έτώv 1282- 1299, είς τών ορωv ο\\ς Ιiι'tηκεν ό Καλλέργης 
οπως καταi!έσυ τa οπλα υπηρξεν (Ciρι'tρον 22) «Ο! "Ιουδαίοι νa uποροϋν 
κατ ο ικείν δ που αν -&ε λ ή σωσ ι\'» 4. 

'Έτι δS μάλλον άξία προσοχfjς εlναι ή έγκύκλιος, ην ό οίκουμενικΟς 
π~τριάρχης έξαπέλυσε τ<$ 1568 προς τοuς έν Κρήτη δρι'tοδόξους i!νεκα παρα
πονων τών cΕΟραίων πρΟς αύτόν 5. Λέγει μεταξV τών Cί.λλων ό Μ ητροφάνης: 

« Το~του' χάρt1' 17 μετριότης ήμών γράφουσα &ποφαl1•εται i 1, άγlφ πνεύματι fνα όσοι τών 
χριστιω•ων τα τοιαiίτα ποιοiίσι καί συκοφωιτ/ας dδίκους r}Ιπτουσι κατ' αύτών έπί ζημ{α καi&πω~ 

λείq. αVτώ1' &δίκφ καi παραλόγφ, όσοι τε μij dρκούμενοι τfj κρ{σει τών ένδοξοτάτω: αVθεvτών 
iν τfi dδίκφ θεωρίq. αVτών όρμώσιν αύθαδως καi &νυποστόλως, καi χείρας αtρουσι κατ' αύτών 

< ~ < ' , • ' 

οι τοιουτοι υπαρχωσιν αφωρισμένοι .fJπO Θεοii Παντοκράτορας καί 
κα,τηραμένοι κai &.συγχώρητοι καi μετ Ο. θάνατον fiλυτοι· ή γ?ιρ&.δικ{α 
και συκοφαντία καθ' οδ tiv πραχθε{η καi τελεσθείη άδικ{α έστί, καi ούκ έστ{ ποτε τΟν άδικοϋντα 

: Έν{}', &.vωτ. βλ. iδίq. σελ. 214-5 έν-6-α καλfι περίληψις τών φορολογικώ·ν. 
- Παρα του βασιλέως της Άραγωνίας καί tfις Σικελίας 'Αλφόνσου του Ε' (πρβλ. 

S traus σ. 10-11). 
2 

'Αναφέρονται έννέα μόνον μεταξ.U τών έτών1410-1464 (βλ. Levi σελ. 201) εtς d.λλα 
δέ πολλά ύπεβλή-6-ησαν καl πρότερον καί μετέπειτα. ' . 

~ .Πρ~λ. καi. την ~ν τfi 'Ακαδημί~ 'Α-Βηνών προμνησftείσαν άνακοίνωσιν ήμών. 
b Ο .::. α ν -6- ο υ δ ι δ η ς σελ. 220 ~ 1 άναδημοσιεύει ταύτην έκ τών Κανονικών διατά· 

ξεων (Β' σελ. 70 · 1) του Μ.. Γeδεών. 'Ο Β ε λ λ έλη ς έσ;φλίασεν αίιτην έν τφ περιοδικ<ρ 

ι 
! 
ι 

I 
Οί 'Εβραίοι έv τιί"J Βυζαντινiρ κράτει. 41 

εί1,αι άvεύθυ1•αν έκ τ_οiί ;;ι;ροφασίζεσθαι, δτι έtερόδοξυν 1]δίκηοε καi ούκ εύσε6ij, έπεί καί 6 Κύ.· 

ριος 1Jμώ1 ·_ 'lησοίις ΧριοτΟς έν ΕVαγγελίοις μηδέ1•α φησ( διασείσητε μηδ[; συκοφανrήσητε, μη 

διαχωρίζω1• πάντως μηδt: χώραν διδούς τοίς εύσεβέσι1' &δικεί1• τούς άί.λοτριόφροναςJ, 

Καl ταίiτα μΕν τΟ Πατριαρχείον, ή δΕ Γαληνοτάτη δημοκρατία, Οτε τfι 

διεβιβάσ11ησαν παράπονα διa τοvς κατa τaς ήμέρα; τοϋ Πάσχα &yρίους 

λιι'}οβολισμούς, ΠεριωρίσδΊj νa συστήση είς τΟVς υπαλλήλους νa λιι'}οβολώσι 

«μόνον μετρίως» 1. 

v 
'Η νεωτέρα Έλλaς fικολούι'}ησε τaς φιλελευι'tέρους Βuζαντινaς παραδόσεις. 

Μόλις ε1χεν ιJψωδfj ή σημαία της ~Επαναστάσεως παρεχc?ρησε την ίσοπολι. 

τείαν έκείνην, ής τψ 1821 &.πήλαυον οί ~Εβραίοι έvΟς μόνον Ε&νους, οίτfjς Γαλ

λίας. 'Όπως δ~ άπολαύσωσιν αύτfjς οί ~Ισραηλίται τών ~Ιονίων νήσων Εδέησε 

νa παρέλι'tωσιν aλλα τεσσαράκοντα !!τη, νa συντεΛεσι'tίi δηλαδη ή ~νωσις τijς 

"Επτανήσου '· Λόγιος "Ισραηλίτης, ού μετa ι'tλίψεως έπληροφορήι'}ην έκ τώv 

έφημερίδων τΟν πρόσφατον θάνατον, ό Μωϋσfjς Χα'ίμης, εlχε μάλιστα έν 
είδικψ Ciρftρφ 3 παρατηρήση ·Οτι έπl Προστασίας ού μόνον οί όμό-&ρησκοί το-υ 

έστεροϋντο τοϋ δικαιώματος τοίί εκλέγειν η έκλέγεσδαι καl τοϋ να &σι δικα· 

σταl η συμβολαιογράφοι, άλλ' Οτι καl Εγένοντο είδικοl νόμοι δπως &.παγο
ρεύσωσι την δικηγορίαν εlς Ciρτι λαβόντας δίπλωμα νομικijς "Ισραηλίτας 4, 

έφ' φ καl ό διαπρεπi]ς νομομαι'tής, ό Ίσαaκ Πεζάρος η Μαυρογόνατος, fιναγ

κάσ&η vd μεταναστεύση εί.ς ~Ιταλίαν, ενftα άνήλ&εν είς ϋπατα άξιώματα. 
Σήμερον ή ί<1οπολιτεία άναγράφεται είς Ολα τα Συντάγματα. Πλεισταχοίi 

δ" δμως κρατεί μάλλον de jure 1] de facto. Ε"ίς τινας χώρας γεννώνται περιο

δικώς αtματηρa έπεισόδια, οχλος δε καl κυβερνήσεις καταδιώκουσι το "Εβρα"ί

κΟν έμπόριον· είς liλλας οϊ διωγμοl ιJπΟ ήπιωτέράν καl συγκεκαλυμμένην 

μορφην διεξαγόμενοι εlναι ούχ ήττον έναργείς είς τρίτας πάλιν δια τού 

numerus clausus ή ανωτέρα Εκπαίδευσις κα-δίσταται δυσπρόσιτος είς τοVς 

Vessilio Israelitico, τείiχος 'Οκτ.- Νοέμβρ. 1906 (Casale)· βλ. Creta e Constantinopoli 
nei tempi che furono: Una enciclica patriarcale con riflessioni storiche· πρβλ. Ν. 

Β έ η ν, περιοδικΟν Βυζαντίς, τόμ. Α' (1909) σελ. 670 κέξ. 
ι ΤΟ περιεργότα~ον τοϋτο διάταγμα τοίί 1387 εδημοσίευσεν ό Ν ο i r e t σελ. 12. 

ΤΟ έ:itος του λιitοβολισμοίi fιτο τότε πανευρωπα'ίκόv· ενιαχοίί δέ1 ώς εν Beziers τfις Γαλ· 

λίας1 έξηγοράζετο· βλ. Ι s r a e 1 L e ν i ε. ά. σελ. 208. 
:! Πρότασις ισοπολιτείας είχεν ύποβλη&η επανειλημμένως ύπΟ τών Έλλήνων βουλευ· 

τών άλί,' άπερρίπτετο ύπΟ τών 'Άγγλων άρμοστών. 
~'Εν Πατρίδι'τijς 26 Μα'ίου 1907· άνεδημοσιεύθη ε\' διαλέξει μου~ πρΟς έπικύρωσιν 

τήςόποίαςεtχενείιγενώςγραφij· βλ. Άνδρεάδην 1 Ή 'Επτάνησος καt ή διοί· 
κησις τής Προστασίας ('A{I-.1907) σελ.13. 

~ ΟδτοL κατεδικάζονtο νιl Εμφανίζωνται ώς ύποδικηγόροι (intervenienti) πρΟ τών 

κ.ατωτέqων δικαστηρίων, 



-------

42 Α. Μ. Άνδρεάδοu 

~Ισραηλίτας, είς οϋς πολλό: στάδια είναι κ/,ειστά, έν φ συγχρόνως οί κοσμικοi 
κύκλοι Sχουσι κηρύξει κατ~ αύτών &λη&fς «μποϋκοτάζ». Σκεφ&ητε δτι έν αύτfi 
τfJ Γαλλί~ ούδεlς ]σραηλίτης εϋρηται εϊς τινας λογιζομένους &ριστοκρατικοUς 
κλάδους τfίς διοικήσεως ώς !'J διπλωματία καl το. Έλεγκτικον Συνέδριον. 'Εν 
Γερμανίq; αUτΟς ό αύτοκράτωρ Γουλιέλμος δΕν είχεv έπιτύχει τi]ν παραμοηΊν 
έν τϊl ίδίq; αύτοϋ φροuρg &ξιωματικοϋ κα\1~ δλα &μέμπτου, &λλ' Sχοvτος τΟ 
aτύχημα να γεννηθjj 'Εβραίος, f]ναγκάσ{}η δε να στείλη αύτον ώς πάρεδρον 
στρατιωτικΟv άκόλου-&ον έν Λονδίvφ. 

'Εν Έλλάδι ή tσοπολιτε(α tσχύει καl de jure καt de facto. ΕΥμεΗα ίiv 
τών Ελαχίστων έ-&νών, έν οΙ; δΕν ύπάρχουσιν άντισημιτικα κόμματα καl-dντι
σημιτικαl έφημερίδες. Ό &είμνηστος βασιλεiJς Γεώργιος μεταβαίνων εtς Τρίκ
καλα κατήρχετο είς την οίκίαν CΕβραίου τραπεζίτου, έν φ f)δύνατο να εϋρ11 
δεκάδα οίκιών ϊσης εύμαρείας, έν αίς καi την τfjς οίκογενείας Άβέρωφ. eo 
πρόεδρος τοϋ Άρείου Πάγου έξέφρασεν !iδη προ τώv βαλκανικών πολέμων 
έπισήμως την χαραν τfίς Έλληνικfίς δικαιοσύνης δια τljν έπιτυχίαν "Εβρα(ου 
έν τiρ δικαστικiρ δια-ιωνισμiρ. "Η Έitνικη Τράπεζα, ιδρύουσα τiρ 1912 υποκα
τάστημα Εν Θεσσαλονίκη 8σπευσε νι:Χ περιλάβη Ισραηλίτας Εν τφ διοικητικφ 
αuτi'jς συμβουλίφ. "Ως προς το Πανεπιστήμιον πολλοt 'Ιουδαίοι φοιτηταl 
δύνανται να μαρτυρήσω σι ν περl τi'jς συμπαδείας με{}' ής περιβάλλουσιν αύτοuς 
καί οί διδάσκαλοι καl οί συμμαftηταί των. Συνεπείς δ~ οϋτως δειΚνυόμενοι 
πρΟς rας έft.νικό:ς ήμών παραδόσεις πολιτευόμεftα δικαίως καl συνετώς. Δι~ 
καίως, διότι δΕν δυνάμε&α να παρίδωμεν Οτι οί eΕβραίοι }~χουσι μεtt~ ημών 
τΟ κοινΟν Οτι είναι εν-&ος παλαιΟν καi ενδοξον, πσλλα πα1t0ν ύπΕρ τfjς πί
στεως τών προγόνων· το λεχitεν uπο τοϋ καitηγητοϋ Γεωργίου Χατζιδάκι δτι 
«Οί Τουρκοκρατη-&έντες "Έλληνες είναι ίiξιοι τιμfjς, διότι δια να λάβωσι τα 
μαρτύρια αύτών πέρας ηρκει να ε'ίπωσι μίαν λέξιν καl δμως τfιν λέξιν Εκεί
νην δεν την είπον», εφαρμόζεται καl ε'ίς τοiJς Ίσραηλίτας. ΈνitυμούμεΗα 
έπίσης δτι άπΟ τών ή μερών τοϋ Φίλωνος-καl τοϋ Ίωσήπου οί CΕβραίοι tδειξαν 
ίδιαιτέραν άγιiπην πρΟς τα eΕλληνικα γράμματα καl δτι σ1~ιμερον 8τι πολλοl 
τών κορυφαίων "Ελληνιστών τfjς Δύσεως είναι Ίσραηλίται, έν οίς καl ό προσ
φάτως άπο&ανc:tlν καl τόσον &γαπητΟς εϊς πάντας ήμάς Θεόδωρος Ρε"ίνάχ ι. 

"Η δΕ ήμετέρα πολιτι;:ή, φιλοδικαία καl εύγνώμων, είναι συνάμα καl 
συνετή, διότι ή 'ιστορία δεικνύει δτι οί ~Ιουδαίοι, διαλυτικα στοιχεία είς τΟς 
χώρας έν αίς καταδιώκονται, είν~ι εUεργετικώτατοι είς έκείνας έν αΙ-ς δΕν ύφί
σταται π?λιτικΟς η κοσμικΟς άντισημιτισμός. Την παρατήρησιν διετύπωσεν 
ό Δισραέλι Επιγραμματικώς λέγων: «κάifε κράτος €χει τοiις cΕβραίους o'L όποίο ι 

1 Ούτος Uπfιρξεν δπl μακρΟν διευfi"υντης τfις Έπιόεωρήσεως τών ·Ελληνικών Σπου
δών) είς την διεύfi"υγσιν της όποίας διεδέχ{)-η α\ιτΟν ετ-ερος διαπρεπi}ς "Εβραtος έλλην:~ 
στήςj ό G. Glotz. 

--.---------------
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τοϋ &.ξίζουν». Είδοv άναφερομένας ώς έπικυρούσας τΟ λόγιον τοϋτο την Άγ
γλίαν, την- 'Ιταλίαν, την ~Ολλαvδίαν· είς τΟν κατάλογον δύναται να προστε-&fι 
καΙ. ή 'Ελλάς. Πρέπει πράγματι να όμολογηθu δτι οί 'Εβραίοι τi'jς Έπτανήσο~ 
καi της Παλαιάς 'Ελλάδος &πεδείχδησαν "Ελληvες <'iριστοι. Προσi'jλθον μετα 
προ&υμίας είς δλας τΟ:ς Επιστρατεύσεις. Έπολέμησαν μετ~ άνδρείας εϊς δλους 
τοiJς πολέμους. 'Ανέδειξαν <'iνδρας, δπως τοiJς προμvησitέντας Βελλέλην καl 
Χαtμην, οιτινες έκαλλιέργησαν τα "Ελληνικα γράμματα. "Ο ταν δε ζώσιν έν τίi 
ξένη πάντοτε καi μεit' uπερηφανείας διεκδικοϋσι τljν "Ελληνικljν έitνικότητα. 
01 δε έσχάτω; aποκτήσαντες την "Ελληνικljν uπηκοότητα "Εβραίοι τi'jς Θε_σ
σαλονίκης, καίπερ μη λαβόντες είσέτι τΟν καιρΟν ν~ &φομοιω{}ώσιν Ε&νικω,ς, 
συντελοϋσιν Ο'Uχ ήττον είς την οίκονομικην &κμfιν της μακεδονικής μητροπο

λεως καl ταχέως έκμανδάνουσι την "Ελληνικήν. 
'-'Οταν τις άναλογίζεται δτι έπί πολλΟ'Uς αίώνας οί κοινοί ήμών τύραννοι 

ε'ί-cε Τοϋρκοι ε'ίτε Βενετοί, έφαρμόζσντες τΟ δόγμα «διαίρει καi βασίλευε», τα 
πάντα έμηχανεύitησαν δπως δηλητηριάσωσι τaς μεταξυ τών δύο στοιχείων 
σχέσεις καί δtt τΟ Sργον αύτών έσυνέχισαν παντοίαι ξέναι προπαγάνδαι, 
ετι μάλλον δαυμάζει το φιλελεύitερον τfίς Έλληνικfίς πσλιτικi'jς καl ετι μάλ
λον χαίρει δτι αϋτη €φερε τόσον ταχέως την συναδέλφωσιν δύο φυλό:η•, 
αϊτινες Εχουσιν ού μόνον κοινι:Χ συμφέροντα, άλλι:Χ καl παρεμφερfj ίστορίαν 
καl συγγενfί γνωρίσματα. 

Α. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ 

Υ. Σ. Κατ& τfιν έκτύπωσιν τών παρουσών σελίδων έδημοσιεύ3η είς 
το μηνιαίον 'Ισραηλιτικον περιοδικον Paix et droit (τεϋχος Άπριλ. 1929! 
σύνοψις μελέτης τοϋ κ. Η arry S. L i η f i e 1 d διευ~υντοϋ τοϋ στατιστικου 

τμήματος τοϋ American Jewish Comnιittee. "Η πρόοδος τοϋ "Εβρα'ίκοϋ 
στοιχείου έν ταίς cΗνωμέναις Πολιτείαις συνοψίζεται ώς έξης: 

'Έτη Πληthισμος 'Έτ-η Πλη'θ-uσμός 

1818 3.000 1877 229.087 

1826 6.000 1897 937.800 

1840 15.000 1910 2.043.762 

1848 50.000 1927 4228.029 

~Εκ τοϋ πίνακος τούτου φαίνεται δτι μέχρι τοϋ 1840 ό έν ταίς <Ηνω
μέναις Πολιτείαις cΕβρα·ίκΟς πλη-&υσμΟς δΕν ύπερέβαινε τΟν Εν-τfl ΒυζαντινΌ 

) ' ' αύτοκρατορίQ καl έπιβεβαιοϋνται α'L άνωτέρω (σελ. 8 παρατηρησεις περι 

της σχετικής αύτοίi σημασίας. 



ΠΕΡΣΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝτΙΑΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 

cH ,<Jρυλικη &νάμειξις τών cΕλλήνων μετα τών άνατολικών λαών, άπΟ τών 
κατακτήσεων ίδίως τοϋ Μ. 'Αλεξάνδρου, έγέννησεν ενα διηνεκες &μφίδρομον 
Qεύμα τοίί ανατολικού καl τοϋ CΕλληνικοϋ πολιτισμοϋ. 

Μία χαρακτηρισηκη έκδήλωσις τfjς έπιδράσεως τοϋ άνατολιχοϋ πνεύ
ματος έπl τών Βυζαντινών, είναι βεβαίως ή παρατηρουμένη κατα τοUς χρόνους 
τών Άββασιδών (750), οτε δυνάμε{)α νι:\ ε'ίπωμεν, οτι ή "Ελληνικij Έπιστήμη 
κυριολεκτικώς έχειραγωγείτο ύπΟ τών Περσών καl τών ~Αράβων. Την έπί
δρασιν δΕ ταύτην πρέπει, νομίζω, να {}εωρήσωμεν ο\ιχl κυρίως 00ς τινα έξ 
~Αραβικών καl Περσικών πηγών γνώσιν eΕλληνικών συγγραμμάτων, τών 
όποίων ή Ο.μεσος μελέτη ουδέποτε εlχε παύσει παρα τοίς Βυζαντινοίς 1, Οσον 
ώς μετάδοσιν είς τοVς ΒυζαντινοUς νέωγ &γνώστων είς αύτοiις. ΕρμηνειώΎ 
τών άρχαίων κειμένων καl νέων πρωτοτύπων πραγματολογικών γνώσεων. 
Δια τούτο καl ή έπίδρασις αϋτη περιορίζεται κυρίως είς τΟ: Μα{}ηματικ<Χ καl 
είδικώτερον είς τf]ν Άστρονομίαν, είς τ<Χς έπισrήμας δηλονότι έκείνας, είς 
την προαγωγην τών Οποίων κατ' έξοχην συνέβαλον οί Πέρσαι καl οί 'Άρα
βες, διδάξαντες αUτοl πρακτικ<Χς συνόψεις κανόνων αστρονομικών, και την 
κατασκευην καl χρήσιν Οργάνων πρΟς &μέσους άστρονομικας παρατηρήσεις. 
Άστρονομικη δε κατ' εξοχijν fιτο καl ή κατιΧ την έποχijν τών Παλαιολόγων 
(τής 13 έκατονταετηρίδος) φερομένη Π ε ρ σ ίζο υ σα Βυζαντινη έπιστήμη. 

~Αλη{}ώς δέ, ώς Ο.μεσος πηγη η'l>ν έν Βυζαντίφ άνατολικών γνώσεων 
πρέπει να {}εωρη{}fi ή Περσία. ~Εκ τών πρώτων έπισήμων σχέσεων τών 
αύrοκρατόρων της Κωνσταντινουπόλεως Ίlσαν αί σχέσεις μετ<Χ τών ήγεμόνων 
Περσών, δια τών Σύρων έκείνων λογίων, οϊτινες κατ& τοUς διωγμοiις τοϋ 
~Ιουστινιανού (529) είχον καταφύγει είς την Περσίαν, συντελέσαντες είς την 
πρόοδον τών Περσικών γραμμάτων, ύπΟ την προστασίαν τών Σασσανιδών. 
ToiJς Σύρους δε σοφούς, -δπο την προξενικi]ν ταύτην ίδιότητα, διεδέχιJησαν 
Επειτα έν Κωνσταντινουπόλει οί 'Άραβες λόγιοι, οί Ciμεσοι κληρονόμοι τοU 
Περσικοϋ πολιτισμού 2• 

~π Περσικη δ' αϋτη έπίδρασις έπl τών Βυζαντιακών δΕν άναφέρεται 
μόνον εLς τΟ: γράμματα καl τας έπιστ1lμας, άλλα καl είς την Τέχ'Ι.'ην, ίδίως δε 

ι "'Ιδε τό άρ{}ρον μου: Αί Φuσικαί Έπιστfιμαι τών Βυζαντινών, έν Ήμερολογίφ τfις 
Μεγάλης ~Ελλάδος, τόμ. 3, σελ. 269. 

2 
... Ιδε Εμάς ΣυμβολΟ:ς είς τijν Ίοτορίαν τών Φυσικών 'Επιστημών σελ. 49. 
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είς τΟ:ς βιοτεχνίας εκείνας, τας σχετιζομένας με την οίκιακfιν οίκονομίαν καl 
την άρχιrεκτονικήν, μάλιστα δε μi: η)ν κεραμουργίαν. ΓνωστΌν δ' Οτι ή Περ
σία είναι ή πρώτη &πΟ τών &ρχαιοτάτων χρόνων κοιτlς τών έσμαλτωμένων 
κεραμικάJV f:ργων, ύπΟ τών Περσών δ~ εδιδάχ{}ησαν την τέχνην ταύτην καl 
οί 'Άραβες ι. Όλιγώτερον δf 11 οϋδόλως γνωστη είναι ή σχέσις τών Ο.λλων 
βιοτεχνιών τοϋ Βυζαντίου πρό; τη·v Περσικiιν τέχνην, π. χ. fι της κοσμηματο
ποι'ίας η της χειροτεχνίας καl της ύφαντουργικης- καίτοι πολλάκις άναφέ
ρονται ύπΟ τών Βυζαντίνων συγγραφέων Περσικα καl ΆραβικΟ: όνόματα 
τοϋ Βυζαντιακοϋ βεστιαρίου 2• 

Άλλa τfjς άκμfjς τfjς Περσικής τέχνης καl τής έπιδράσεως αύτής έπl 
τflς ΒυζαντιακΥjς διΙνάμε{}α να προσ{}έσωμεν νέας τινΟ:ς άποδείξεις έκ τών 
χυμευτικών συλλογών τών Βυζαντινών. 

'Όχι μόνον άληftώς αναφέρονται αύτό{}ι οί Πέρσαι χυμευταl Όστά
νης καl Σωφάρ, ώς οί διασημότεροι τών διδασκάλων τfις Χρυσοποιtας, flτις 
την μεγαλειτέραν Ελαβεν έπίδοσιν έν Περσίq; κατ& τοiις χρόνους τών Σασ
σανιδών, αλλ' ώς άνακάλυψις ώσαύτως Περσικfι &.ναγράφετω καl ή νεωτε
ρίζουσα μέ{}οδος χρυσοποι·ίας διι:\ τής έξωτερικής βαφής τών μετά/-λων '· Είς 
την έπίσημον μάλιστα Άραβικην βίβλον Kitab- al- Fihrist είς τοiJς Πέρσας 
άποδίδεται αύτη 1j έφεύρεσις τής Άλχυμείας '· 

'Αλλ&. και τfjς τέχνης τfjς κατασκευijς ψευδών πολυτίμων λί{}ων καl του 
χρωματισμοϋ τό')ν φυσικών, «τfjς ποιήσεως κρυσταλλίων» καί τfjς «καταβαφfjς 
λί{}ων καl σμαράγδων καl λυχνιτών καl ύακίν-θ·ων » S, στενώς συνδεομένης μετ α 
τfίς χρυσοποιίας και τής παρασκευfjς τfjς πορφύρας καl της κεραμευτικfjς, 
προtστανται 'Άραβες καl Πέρσαι τεχνίται. 

Χαρακτηριστικώτερον δ' δμως τεκμήριον τijς &κμής τijς Περσικής τέχνης 
κατα τοUς Βυζαντινοiις χρόνους καl τής μιμήσεως ταύτης ύπΟ τών Βυζαντι
νών, παρέχουσιν είς ήμάς δύο χυμcυτικαl πραγματεLαι, τών Οποίων ή πρώτη, 
έπιγραφομένη: «Βαφη τοϋ παρ&. Πέρσαις εξευρημένου χαλκοϋ, γραφείσα 
απΟ άρχfiς Φιλίππου» 6, δίδει μίαν τεχνικην σuνrαγην ·παρασκευfjς όρε ι χ άλ
κου (δια συντήξεως τουτίας, ητοι τfjς καδμείας λί{}-ου τών μεταλλουργικών 
καμίνων η άν-θ-ρακικοϋ ψευδαργύρου, φ ο ι ν ικοπαστέλλου πι-&ανώς έρυ
ι'tρdς συνδαράκης, καl κ υ π ρ ίο υ χ α λ κ ο ϋ), τοϋ νυν κράματος ton1bac 
(laiton rouge), τοϋ Ciλλως καλουμένου κατΟ: τοiJς ΜεταβυζαντινσUς χρόνους, 

ι Πρβλ. Χ. Ν ο μ ι κ ο ϋ, Ή λεγομένη ΨοδιακΥι ιiγγειοπλαστικiι σελ. 7 έξ. 
2 Πρβλ. π. χ. Κω·νστ. Πορφυρογέννηοον 1 έν τfi· Έκitέσει τfις βασιλείου 

τάξεως. 
8 'Ίδε έμάς Συμβολάς, σελ. 27. 
4 "'Ιδε Μ. Bertbelot, La Chimie au m. :1ge, ΙΙ. 40. 
~ Collect. des Alcbimistes Grecs, par Berίhelot et Ruelle, σελ. 348,350. 
6 Co11ect. des Alcbim. Grecs, σελ. 846. 



284 Μιχαήλ Κ. Στεφανίδου 

χαθcΟς καl σ1]μερον, π ά φ λ α, καl διακρινομένου τοϋ «βροντησίουJ) (τοϋ νϋν 
μπρούζου) κράματος Εκ χαλκοϋ καl κασσιτέρου; 1 «ΛαβcΟν τουτίας δσον βούλει 
ανωτέρας, λείωσον καΙ. κοσκίνισαν λεπτοτάτφ κοσκίνφ καl βαλcΟν είς σκεUοc 
όστράκινον, Επίβαλε Ελαιον οίον βούλει έπ' αύηlν, ε'ίτε κοινόν, ε'ίτε σησάμι~ 
νον, καl &νάλαβε ταίς χερσίν, προσμιγνύων τΌ i}ου&ίq: τΟ Ελαιον καl τρίβων 
Εν τψ όστρακίνφ &γγείφ, εως U.v πλησ-θfί ή 1ιrου-&ία τοϋ Ελαίου, καl μηκέτι 
συμπίυ τΟ εJ.αιον. Καl δταν ϊδης δτι συνέπιεν τΟ αί!ταρκες, Επιβάλλεις αtiθις 
καl προσμιγνύεις Εκ τοϋ αUcoίi ελαίου, εως γένηται πηλώδες. Και- λαβcΟν άπΟ 
τοϋ φοινικοπαστίλλου τοίi Ερυ-θροϊ.\ του λεγομέΥου νατηφ Εν Άράβοις, τΟ 
πέμπτον μέρος της {}ου θ ίας, βάλε αUτΟ Επάνω τfίς προμαλαχ-&είσης ·θ·ου-θίας 
Εν τψ δστρακίνφ σχ.εύει, κατατεθραυσμένον είς μικρα μ1l πο]ιυμερfϊ μ1lτε 
πάνυ μεγάλα· κα( 13·ερμάνα; κλίβανοv σψοδροτάτφ πυρί, βάλε τΟ σκ~ϋος Εν 
τψ κλιβάνφ, προσπηλών τΟ στόμα τοϋ κλιβάνου, fως τfίς Επαύριον, διότι 
μέλλει καίεσ11αι καl γίνεσ13αι 1~1 ι~ουΗία μέλαινα. Καl ΕξαγαγcΟν έπl nlν αί!ριον, 
τρίβε ϊtαl σηf}ε λεπτψ κοσκίνφ. Καί δτε Ηελ1]σεις βάψαι χαλκΟν άνιδτερον 

• ' , β ' , ου κρειττων ου απτεται Εν Περσίδι, λάβε δύο μέρη χαλκοίi κυπρίου καλοϋ, 
καl εv Εκ τοϋ προκαrασκευασΗέντος διι:Χ τfίς ΗουiJίας ξηρίου. Καί κατάκλασον 
τΟν ~αλκΟν δσα δύνη σμικρότατα μέρη, καl πρόσμιξον αUrψ τΟ ξηρίοv- καl 
βαλων Ciμφω είς χιδνην, φύσα σφοδρώς, Εως αν βράση ό χαλκΌς μετ& τοϋ 
ξηρίου· καl δτε βράσει, προστιflεlς αti{}ις κάρβουνα μετ& φύσης πολλfίςι Εως 
ένω3ώσιν Clμφω .... » 

''Έτερα άντίγραφα της αUniς πραγματείας προσ-&έτουσιν δτι τοιοϋτον 
δρείχαλκον χρυσίζοντα Εφερον α'L πύλαι τfίς "Αγίας Σοφίας: «Βαφη τοϋ παρ& 
Πέρσαtς Ε:ξευρημένου χαλκοϋ, yραφείσα άπΟ άρχης Φιλίππου, τοϋ τών Μακε-
δ 

' .,. c ~ 

ονων, οιος ο εν ταίς πύλαις τfjς "Α γ. Σοφίαρ 2• Φαίνεται δ• δτι τοιοϋτοι 

σκευαστοl «χρυσοl» παρωμοιάζοντο μυστικώς μΕ: τΟν μακεδονικΟν χρυσΟν τής 
πόλεως τών Φιλίππων, τΟν aιπuηι PlJi1iρpicun1 τοϋ Πλινίου (37.57), 03εν 
καi Στέφανο; ό ΆλεξανδρεiJς αποκαλεί τΟν δια κασσιτέρου Ορείχαλκον «Πορφυ
ρόχρωμον μακ-sδονι.κόν» s. 

"Η δευτέρα χυμευτικη πραγματεία, δίδουσα την συνταγf]ν :περl τi'jς 
«βαφfις τοϋ ~Ινδικοϋ σιδήρου» 4 : «Λαβών σιδήρου άπαλοϋ λίτρας δ', κατά
rεμε είς μικρU μέρη· καl λαβcΟν φλοιΟν φοινικοβαλάνου σταθ·μΟν μι λ. ιε'., .. 
καl μαγνησίας ύελουργικfjς άνωτέρας ι9ηλυκfjς μι λ. β'~ κόψον δμοί' πά\•τα μη 

πάνυ λεπτώς, καl πρόσμιξον ταίς δ' λίτραις τοϋ σιδ1lρου καl βάλε είς χώνην ... », 

Επάγεται: «αϋτη Εστlν ή πρώτη καl βασι7,ικΊ1 Εργασία, ην Επιτηδεύονται 

1 'Ίδε τό. σημειώματά μου έ\' Λεξικογρ. Άρχείφ, Δ. σ. 165, Ε. 76, 79. 
2 Coll. σελ. 346 σημ. 
3 'Έκδ. Ideler. Π. 212· πρβλ. τΟ Ciρ{}ρον μου έν Revue des Etudes Grecques 

xxxv. 304. 
4 Coll. σελ. 347. 
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σήμερον~ -Εξ f]ς καl τα Ηαυμάσια ξίφη τεκταίνονται. ΗύρέfJη δΕ ύπΟ τών 
Ίνδών καl"·Εξεδό\Jη Πέρσαις, καl παρ' Εκείνων ήλ-&εν είς 1lμdς»ι, 

Παρατηρσϋμεν δ~ Ενταίίflα συνάμα, δτι η ~Ι ν δ ικ1l προσηγορία πολλών 
τότε πραγμάτων δΕ:ν άναιρεί nlν δια τiϊς Περσικfις Ίl Άραβικfϊς τέχνης γνώ
σιν αUτών Εν Βυζαντίφ. 

Είναι δ' άφ" Ετέρου πολlι άμφίβολον, εαν a'L φερόμε,·αι &ς ~Ινδικαl 
άνάκαλύψεις Εχουσι πράγματι καl την προτεραιότητα 2• Οϋrω καl ό άνωτέρω 
χρυσοφανης περσικΟς Ορείχαλκος άποκαλr.ίται είς τ& «Θαυμάσια άκούσματα» 
τού Ψευδαριστοτέλους 3 : Χ α λ κ Ο ς "Ι ν δ ι κ ό ς, 1l δια τών • Αραβικών ψηφίων 
&ριftμητικη λέγεται ύπΟ τοϋ Μαξίμου Πλανούδη : Ψ η φ ο φ ο ρ ίά κ α τ" 
'Ινδούς, 'ίσως δΕ καl τΟ «Περl ζψων ~Ινδιών» βιβλίον τού Τιμοθέου 
Γαζαίου δΕ:ν πραγματεύεται μόνον ζψα ]νδικά, ο\Jδ" Εχει πιftανώς σχέσιν 
προς Ίνδικaς πηγάς. Ε!ς την Περσικijν βίβλον τοϋ Όστάνου' ό "Αραψ 
Abou- Ali άποκαλείται ό Ί ν δ ό ς. Καl fJα ίjγετο κανεlς έντεϋ-θεν να πιστεύση, 
δτι δια τfίς προσωνυμίας τοϋ «Ίνδικοίi» Εζήτουν κατα τοUς χρόνους Εκείνους 
να προσδώσωσιν &ξίαν καl τιμΥ]ν είς κά-&ε σημαντικΟν 11 καινσφανΕς πράγμα 
τfjς έποχfjς. 

"Εν γένει δέ, αί άνατολικαl καl Βυζαντιακαl τεχνολογικαl γνώσεις ύπέστη
σαν τοιαύτην δι" άλλήλων άνciμειξn•, ώστε να είναι σήμερον δύσκολον να 
διακρίνωμεν ταύτας καl ν" άπονείμωμεν είς fκαστον τ& ίδικά ~ου. "Ε\• τούτοις 
η Ερευvα τών διεθνών Εν γένει σχέσεων τών δια.φόρωv γνώσεων και ίδεG:ιν 
- 8να, δυνάμεΗα να ε'ίπωμεν, διε·θ-νΕ:ς δίκαιον Εν τίi ~ΙστορίQ. τfjς Επιση1μης
ίiχει πάντοτε πολλΥ]ν την σημασίαν καl δι~ αUτην &κόμη την εtίρεσιν τών 
αίτίων, τ. Ε. καl δια την καθαρώς έπιστημονικηv Ερει:ναν. 

ΜΙΧΑΗΛ Κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ 

1 Coll. σελ. 348. 
2 "!δε τΟ Ciρ{}ρον μου: τα Μα'fi-ηματικιi τών Βυζαντιv&ν, f.ν 'Αfiην&ς 35, σ. 217. 
3 "'Εκδ. Apelt, XLIX. 'Ίδε τό Ciρ{}ρον μου έν Reνue des Etu(les Grecques 

ΧΧΧΙ. 205. 
( Berthelot, La Chim. a1,1 m. <lge, ΙΙΙ. 14. 


